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คานา
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ทาหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านพัฒนาสื่อการศึกษาและเทคโนโลยี
รวมถึงการฝึกอาชีพ การจัดฝึกอบรม สัมมนา การวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ตลอดจนการให้คาปรึกษา และ
ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการพั ฒนาสื่อการศึกษาและเทคโนโลยี ได้ดาเนินการทางวิชาการด้านการ
ออกแบบ การพัฒนาและการผลิตสื่อการเรียนการสอนจนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 1994 จาก TÜV CERT ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543
และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง สานักจึงได้มุ่งเน้นพัฒนาการทางานในเชิงรุกมากขึ้น เน้นการ
ให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสาคัญ และในที่สุดด้วยความมุ่งมั่น
พัฒนาภาระงานและระบบการทางานทุกพันธกิจของสานัก ทั้งในด้านสื่อการเรียนการสอน การวิจัยและ
พัฒนา และการพัฒนาบุคลากร จนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบ
จาก TÜV CERT ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 ในขอบข่ายออกแบบ
พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอน ออกแบบ พัฒนา และดาเนินการวิจัย ออกแบบ พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบริหารวิชาการด้านการศึกษา เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม และ
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทั้งระบบจาก
สถาบัน รับ รองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยยึดมั่นในคุณภาพทางวิช าการ คุณภาพทางเทคนิค
รวมถึงการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ
รายงานการประเมินตนเองของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมการ
ดาเนินงานของสานัก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามองค์ประกอบ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งสานักดาเนินงานใน 2 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
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ข้อมูลเบือ้ งต้นของส่วนงาน
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เดิมมีชื่อว่า “สานักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการศึกษาด้านเทคนิค (The Institute
for the Development of Educational Technical Education : IDETE)” ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสานักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
การศึกษาด้านเทคนิค วิทยาเขตพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2524 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2524
ต่อมาสานักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการศึกษาด้านเทคนิค ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สานัก
พัฒนาเทคนิคศึกษา (Institute for Technical Education Development : ITED)” เพื่อให้เหมาะสม
และตรงตามลักษณะงาน โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ส่วนราชการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2527
การจัดตั้งสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาในขณะนั้น เป็นการปรับปรุงและยกฐานะงานเดิมที่สถาบัน
ได้จัดทาอยู่แล้ว คือ งานผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน งานฝึกอบรมครูช่างอุตสาหกรรม งานวิจัย
อัตรากาลังช่างฝีมือและช่างเทคนิค งานพัฒนาการสอนและมาตรฐานข้อสอบวิชาชีพ และงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ประกอบกับจากการติดตามผลการทางานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
และสอนอยู่ตามโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจากการสารวจสถาบันการเรียน
การสอนทางด้านเทคนิคตามจังหวัดต่าง ๆ ของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันร่วมกับ
อาจารย์ของสถาบัน ทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนทางด้านเทคนิคศึกษาตลอดมา
เช่น การขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ข้อจากัดของงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
การขาดหน่วยงานที่จะให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ ๆ ในการสอนวิชาช่าง ความไม่เหมาะสม
ของหลักสูตรต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม การขาดการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทาง
วิชาชีพ การขาดข้อมูลและแหล่งที่จะให้ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาช่าง และการขาด
ผู้รับผิดชอบที่จะทาหน้าที่วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดทาเป็นข้อสอบมาตรฐาน เป็นต้น สถาบันจึงจัดตั้งสานั ก
ขึ้นเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อรับผิดชอบแก้ไขปัญหาทางการศึกษา
ด้านเทคนิคดังกล่าว โดยเป็นการรวมงานที่คณะต่าง ๆ จัดทาอยู่ และงานของสถาบันที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
งานผลิตนักศึกษาเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านเทคนิคของประเทศ คือ
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษาด้านเทคนิคและเผยแพร่แก่สถาบันการศึกษา
ทางช่างทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนทางช่างมีมาตรฐานสูงขึ้น
2. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางการศึกษาด้านเทคนิคอย่าง
เป็นระบบให้ตรงตามเป้าหมายและให้บริการการปรับปรุงหลักสูตรแก่สถานศึกษาอื่น ๆ
3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ที่สอนทางช่างให้สามารถนาเอาเทคโนโลยีทางการศึกษา
(Education Technology) ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันการศึกษาด้านเทคนิคและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ด้านเทคนิคและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อวิเคราะห์ รวบรวม จัดแยกหมวดหมู่ข้อสอบประเภทต่าง ๆ ทางการศึกษาด้านเทคนิค
และจัดตั้งเป็นคลังข้อสอบเพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้และอ้างถึง

2
ทั้งนี้ได้แบ่งหน่วยงานภายใน ออกเป็น 6 ฝ่าย และ 1 สานักงาน ดังนี้
1. ฝ่ายคลังข้อสอบ
2. ฝ่ายบริการวิชาการ
3. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
4. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
5. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
6. ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
7. สานักงานเลขานุการ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการเปลี่ยนชื่อสานักงานเลขานุการ เป็น “สานักงานผู้อานวยการ” ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การดาเนินงานในระยะแรกสานักได้รับความช่วยเหลือทางด้านผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรต่าง ๆ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไทยเยอรมัน (Thai - German Teaching Aid Centre : TGTAC) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
การดาเนินโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2524 - 2527) เมื่อเริ่มโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือในนามของรัฐบาลไทย และองค์กรความร่วมมือทางเทคนิค (GTZ) ในนามของรัฐบาล
เยอรมันได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
การดาเนินโครงการระยะที่ 2 (พ.ศ. 2528 - 2532) ได้มีการนาการวางแผนปฏิบัติการ (Plan of
Operation) โดยใช้วิธี ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung) และใช้ Logical Framework
(Log Frame) ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โครงการความร่วมมือกับเยอรมันในประเทศไทยได้ใช้
วิธีการวางแผนเช่นนี้ และยังเป็นโครงการแรกโครงการหนึ่งของโลกที่เยอรมันให้ความร่วมมือที่วางแผน
โดยใช้ Log Frame ซึ่งต่อมาโครงการความร่วมมือทั้งหมดของเยอรมันก็ได้ใช้วิธีการนี้ และก่อนที่การ
ดาเนินโครงการ (Implementation Phase) ในระยะที่ 2 จะสิ้นสุดลง ทางสานักได้ขอความสนับสนุน
เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ได้เริ่มขึ้นในช่วงปลายโครงการสามารถดาเนินการลุล่วงต่อไปให้สาเร็จ จึงได้ขอ
ขยายโครงการออกไปอีก 4 ปี เป็นระยะติดตามผล (Follow-up Phase)
การดาเนินโครงการระยะติดตามผลหรือระยะที่ 3 (พ.ศ. 2533 - 2537) เป็นการดาเนินกิจกรรม
ของโครงการต่อเนื่องเช่นเดียวกับในระยะที่ 2 และเน้นการติดตามและประเมินผล เพียงแต่การสนับสนุน
จาก GTZ ลดลง และสานักต้องรับช่วงในการดาเนินกิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้น
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 หน่วยงานอาชีวศึกษาต่าง ๆ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการทางานใน
หน่วยงาน เพื่อให้สนองตอบและทันต่อความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง จึงทาให้ภาระงานบาง
ฝ่ายของสานักที่จะพัฒนาและเผยแพร่เทคนิควิชาการในด้านเหล่านั้นลดความจาเป็นลง เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ดังกล่าว และเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการทางานอื่น ๆ ให้มีขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
สานักจึงได้ปรับเปลี่ย นการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยการยุบฝ่ายคลังข้อสอบ และฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
(ที่มา : หนังสือ 15 ปี สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา)
ในปี พ.ศ. 2553 จัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนภารกิจด้านบริการการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนา
งานของสานักให้มีความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้ปรับปรุง และพัฒนางานในเชิงรุกให้ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นผู้สร้างงานทางด้านสื่อ
การเรียนการสอนอย่างครบวงจร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา และการพัฒนา
องค์กรไปสู่มาตรฐานสากล จนกระทั่งปัจจุบันสานักมีหน้าที่และบทบาทในการพัฒนาและผลิต ผลงานทาง
วิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากลให้
เป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สานักจึงนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ใน
การดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และได้รับการรับรองระบบในปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา มีการตรวจสอบ
รับรองระบบบริหารคุณภาพทุกปีจากหน่วยงานภายนอก ในขอบข่ายการออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อ
การเรียนการสอน การออกแบบพัฒนาและดาเนินการวิจัย และการออกแบบพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสานักคานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานสากล
และในปี พ.ศ. 2558 สานักได้ดาเนินการขอจัดตั้งศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(KMUTNB : Personnel Certification Body) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ และ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการของสานักให้มีความหลากหลายมากขึ้น การดาเนินงานจัดตั้ง
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้ดาเนินการควบคู่กับการจัดทาระบบ ISO/IEC 17024
ที่เป็นข้อกาหนดทั่วไปสาหรับหน่วยรับรองบุคคลในระดับสากลเพื่อให้การรับรองบุคคลว่ามีความรู้ความ
สามารถและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามข้อกาหนดของแต่ละสาขา และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าผู้ที่ได้รับการรับรองมีความสามารถตามข้อกาหนดหรือมาตรฐานในสาขาที่
ได้รั บการรั บรอง ส านั กพัฒนาเทคนิ คศึ กษาท าหน้าที่ เป็ นหน่วยรั บรองความสามารถของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพที่ได้รับจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยขอจัดตั้งศูนย์รับรองสมรรถนะ
บุคคลขึ้นภายในสานักมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย และถือเป็นหน่วยงานที่สาคัญอีกหนึ่งหน่วยงานของสานักและ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายด้านการศึกษา เพื่อรองรับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อม
รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน
ตลอดจนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามที่ได้
กาหนดไว้ต่อไป
ปัจจุบัน สานักแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย 2 ศูนย์ และ 1 สานักงาน ดังนี้
1. ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
3. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
4. ฝ่ายบริการวิชาการ
5. ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7. สานักงานผู้อานวยการ
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบาย วัตถุประสงค์
ปรัชญา

: พัฒนาคน พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
พันธกิจ

: พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และ
การบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

ค่านิยม

: คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา ตรงต่อเวลา นาพาสู่ความเป็นเลิศ

เอกลักษณ์ : องค์กรแห่งการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คานิยาม หมายถึง การแสดงถึงศักยภาพขององค์กรในการแสวงหาพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ เพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา วิจัย ทดลอง ฝึกอบรมและสร้างสรรค์การประดิษฐ์
คิดค้น นวัตกรรมการผลิต สื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ นาไปสู่การประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ออานวยประโยชน์สูงสุดในการ
ยกระดับคุณภาพกาลังคนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
คานิยาม
สร้างสรรค์สื่อ หมายถึง การออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้หรือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณค่า
ต่อสังคม
คุณภาพ หมายถึง การออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกาหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ผลงานที่สาเร็จแล้ว
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
มาตรฐาน หมายถึง การออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่มีกระบวนการทางานที่มุ่งให้บรรลุถึงความสาเร็จสูงสุดตามระเบียบปฏิบัติที่จัดทาขึ้นตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
นโยบาย :
1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานของสานักให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
ตามแนวทาง Thailand 4.0
1.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
1.2 ใช้ระบบ Lean เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
1.3 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
1.4 สนับสนุนการดาเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
1.5 พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการตลาดของสานักให้มีศักยภาพเชิงรุกเพิ่มขึ้น
1.6 สร้างเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับ
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1.7 สนับสนุนให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการทางาน การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างขวัญ
และกาลังใจ เพื่อให้บุคลากรของสานักสามารถผลิตงานตามพันธกิจที่มีคุณภาพ
1.8 สนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการช่วยให้
มหาวิทยาลัยมีอันดับใน World University Ranking ที่ดีขึ้น
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนและส่งเสริมเกิดการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาสถานที่ และพัฒนางาน
ตามพันธกิจ รองรับ Thailand 4.0
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักให้มีความรู้ความสามารถในการดาเนินการตาม
พันธกิจของสานัก และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักฯ ให้มีความเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ในงาน
ตามพันธกิจ เช่น ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรับรองการพัฒนาสานักให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
2.3 นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานตามพันธกิจ และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
เข้ามาใช้งาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อรองรับการดาเนินการตามพันธกิจของ
สานักและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
2.5 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานตามพันธกิจ โดยมีการดาเนินงานแบบครบวงจร PDCA
3. ด้านการบริการวิชาการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้สานักเป็ นหน่วยงานให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพแก่บุคลากร
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.1 ให้ บุ คลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการให้ บริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการบริการวิชาการของภาครัฐและ
เอกชน
3.2 มีการบริการ (วิชาการ และเชิงพาณิชย์) ที่ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว แก่ผู้รับบริการ
3.3 สนับสนุนให้บุคลากรในสานักฯ สามารถให้บริการทางวิชาการได้ ทั้งในรูปแบบของ
วิทยากร นักวิจัย และที่ปรึกษา
4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนและส่งเสริมให้สานักดาเนินงานตามพันธกิจภายใต้การควบคุมคุณภาพตามหลัก
สากล และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
4.1 นาระบบ ISO 9001 เข้ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของสานัก และ
บูรณาการเข้ากับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4.2 สนับสนุนให้ศูนย์รับรองสมรรถนะทางวิชาชีพ ได้รับการรับรอง ISO 17024
4.3 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร (การสร้าง การเผยแพร่/แลกเปลี่ยน และการนามาใช้
ประโยชน์) เพื่อให้เกิดการพัฒนางานตามพันธกิจของสานัก
4.4 นาการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามพันธกิจของสานัก
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วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อออกแบบพัฒนาสื่อทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
5. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบคุณภาพ
6. เพื่ออนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9

โครงสร้างการบริหารจัดการ
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิการแบ่งหน่วยงานภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิการบริหารงานภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

10

บุคลากร
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 63 คน จาแนกเป็นบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
จานวน 5 คน พนั กงานมหาวิทยาลั ย จานวน 54 คน ลู กจ้างประจา จานวน 1 คน พนักงานพิเศษ
จานวน 2 คน และพนักงานจ้างเหมา จานวน 1 คน ทั้ งนี้มีบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน 2 คน ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา จานวน 1 คน และดารงตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ จานวน 1 คน
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรจาแนกตามระดับการศึกษา ประเภทและหน่วยงาน
ข้าราชการ

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ต่่ากว่า ป.ตรี

ต่่ากว่า ป.ตรี

ต่่ากว่า ป.ตรี

ทั้งสิ้น

1. ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
2. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
3. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
4. ฝ่ายบริการวิชาการ
5. ศูนย์การเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
7. สานักงานผู้อานวยการ

-

1
-

2
1
1

2
2
1

2
-

9
3
4
3

9
1
2
1
5

1
3
-

19
4
5
5
8

-

-

-

21
4
5
6
9

-

-

-

-

-

1

1

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

4

7

-

11

1

2

1

16

รวมทั้งสิ้น

-

1

4

5

2

24 26

4

54

1

2

1

63

ต่่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

ต่่ากว่า ป.ตรี

พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

หน่วยงาน

(หน่วย : คน)
ลูกจ้าง พนักงาน พนักงาน
ประจ่า พิเศษ จ้างเหมา รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
จ่านวนบุคลากรจ่าแนกตามหน่วยงาน
16

สานักงานผู้อานวยการ

จ่านวนบุคลากรจ่าแนกตามระดับการศึกษา

2

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

(ป.เอก) 6%

9

ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

ฝ่ายบริการวิชาการ

5

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

4

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

21

ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

จานวน (คน)

10% (ต่่ากว่า ป.ตรี)

0

5

10

15

20

40% (ป.ตรี)

25
(ป.โท) 48%

ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
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งบประมาณ
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดทารายงานการใช้เงินของสานักประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-2
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) โดยจาแนกตามแหล่งเงินและหมวดรายจ่าย สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2 รายงานการใช้เงินของสานักประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2560 กันยายน 2561) จาแนกตามแหล่งเงิน
แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
(งบบุคลากร)
งบประมาณแผ่นดิน
(งบดาเนินการ)

วงเงินที่ขอใช้

ใช้ในแต่ละไตรมาส
วงเงินใช้ไป
(บาท)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

วงเงินคงเหลือ
(บาท)

37,799,702

8,856,177

8,939,489

9,142,003

9,172,478

36,110,147

1,689,555

2,256,800

661,983

382,756

379,560

823,135

2,247,434

9,366

เงินรายได้จัดสรรสานัก

1,405,500

324,705

287,217

299,195

260,118

1,171,235

234,265

เงินรายได้เหลือจ่ายสานัก
เงินรายได้โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

2,719,313
627,932

271,926

760,822

316,083

323,806

1,672,638

1,046,675

-

171,717

115,623

206,529

493,869

134,063

รวมเป็นทั้งสิ้น

44,809,247

10,114,791

10,542,001

10,252,464 10,786,066

41,695,323

3,113,924

ตารางที่ 3 รายงานการใช้เงินของสานักประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2561 มีนาคม 2562) จาแนกตามแหล่งเงิน
แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
(งบบุคลากร)
งบประมาณแผ่นดิน
(งบดาเนินการ)
เงินรายได้จัดสรรสานัก
เงินรายได้เหลือจ่าย
สานัก
เงินรายได้โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
รวมเป็นทั้งสิ้น

วงเงินที่ขอใช้

ใช้ในแต่ละไตรมาส
วงเงินใช้ไป
(บาท)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

37,590,300.00 9,345,510.00 9,335,472.00
1,985,100.00 1,105,792.92

590,048.25

1,405,500.00

398,892.09

287,550.76

35,678,399.68 28,073,469.94 2,625,284.40
400,000.00

-

314,645.27

77,059,299.68 38,812,323.62 13,264,342.01

วงเงินคงเหลือ
(บาท)

-

-

-

-

1,695,841.17

289,258.83

-

-

686,442.85

719,057.15

-

-

-

-

18,680,982.00 18,909,318.00

30,698,754.34 4,979,645.34
314,645.27

-

85,354.73

52,076,665.63 24,982,634.05
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สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดทาสรุปข้อมูลงานบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-2
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลงานบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2560 กันยายน 2561)
รายการ
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค. 60)
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค. 61)
ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. – มิ.ย. 61)
ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. – ก.ย 61)
รวมเป็น

งานผลิตสื่อ
งานฝึกอบรม/
สัมมนา
การเรียนการสอน
(บาท)
(บาท)

งานวิจัย/
ที่ปรึกษา
(บาท)

งานรับรอง
สมรรถนะ
(บาท)

จ่านวนเงิน
รวม
(บาท)

วิทยากรฯ
(ครั้ง)

198,570

-

39,343,700

981,850

40,524,120

5

372,180

-

49,250,200

-

49,622,380

9

3,000

-

10,508,900

647,000

11,158,900

7

391,940

-

10,633,025

569,000

11,593,965

7

965,690

-

109,735,825

2,197,850 112,899,365

28

สานักมีรายได้จากงานบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 112,899,365 บาท
(หนึ่งร้อยสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เป็นการผลิตสื่อการสอนตาม
ใบสั่งจ้าง จานวน 19 ราย เป็นสัญญาจ้างวิจัย/ที่ปรึกษา จานวน 26 โครงการ และเป็นงานรับรองสมรรถนะ
ของบุคคล จานวน 12 โครงการ นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการด้านวิท ยากร กรรมการ ที่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสานัก จานวน 28 ครั้ง
ตารางที่ 5 สรุปข้อมูลงานบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2561 –
มีนาคม 2562)
รายการ
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค. 61)
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค. 62)
รวมเป็น

งานผลิตสื่อ
งานฝึกอบรม/
สัมมนา
การเรียนการสอน
(บาท)
(บาท)

งานวิจัย/
ที่ปรึกษา
(บาท)

งานรับรอง
สมรรถนะ
(บาท)

จ่านวนเงิน
รวม
(บาท)

วิทยากรฯ
(ครั้ง)

106,480

-

42,541,080

-

42,647,560

2

64,933

-

5,400,000

200,000

5,664,933

5

171,413

-

47,941,080

200,000

48,312,493

7

งานบริการวิชาการที่มีรายได้คือ งานผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย/ที่ปรึกษา และงาน
รับรองสมรรถนะของบุคคล ซึ่งมียอดรายรับก่อนหักประมาณการค่าใช้จ่าย ในไตรมาสที่ 1-2 รวมเป็น
จานวนเงิน 48,312,493 บาท (สี่สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) และ
บุคลากรสานักได้รับเชิญเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษ/ที่ปรึกษา/กรรมการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จานวน
7 ครั้ง

13

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสานักยึดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ที่สานักดาเนินการอยู่เป็นหลัก โดยมีตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสาหรับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก และองค์ประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ
1. ตัวบ่งชี้สาหรับสานักมีพันธกิจหลักด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การบริหารงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ และตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน มีด้วยกัน 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
1.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
1.4 อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์สื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.5 อัตลักษณ์ : ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
2. ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบการบริหารจัดการ แบ่งตัวบ่งชี้ที่กาหนดให้สานักดาเนินการประกอบ
ด้วยตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 การพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
2.4 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สาหรับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
2. เพื่อให้หน่วยงานทราบสภาพการดาเนินงานที่แท้จ ริงของตนเอง อันจะนาไปสู่การปรับปรุง
พัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. เพื่อนาเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดาเนินงาน
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ผลสัมฤทธิ์ของการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2561
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ด้านการบริหารและจัดการ
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดาเนินการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นถึงทิศทางการพัฒนาในระยะยาวที่
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการ
พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชั่น 2008 และได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น 2015
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการวิชาการของสานัก
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
วิธีการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
สานักดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจหลักของสานักและมหาวิทยาลัย โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กาหนดตัวชี้วัดของทุกงาน/กิจกรรม/
โครงการเพื่อให้สามารถนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรของสานักทุกระดับได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดแผนที่กลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 : บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
1.1.2 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.3 มีระบบการตรวจติดตามการบริหารจัดการและประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. วิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันและพัฒนาระบบคุณภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
3. การธารงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
4. การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
กลยุทธ์ที่ 1.1.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว และการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
5. กิจกรรม 5ส
กลยุทธ์ที่ 1.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
6. กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 : บุคลากรมีความรู้ความสามารถพัฒนางาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน
การแข่งขันขององค์กร
ตัวชี้วัด
1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
1.2.2 ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ของส่วนงาน
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กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารงานและ/
หรือการให้บริการวิชาการ
2. กิจ กรรมการจัดส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม/สั มมนา ดูงาน และลา
ศึกษาต่อ
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 สนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
3. การสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงานจากการเขียน OPL
4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เป้าประสงค์ที่ 1.3 : มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการ
ตัวชี้วัด
1.3.1 จานวนระบบสารสนเทศที่นาไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
1.3.2 จานวนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารและบริการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายสานักให้ทันสมัย
2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
MIS
3. ปรับปรุงสายสัญญาณ (LAN) ให้ทันสมัยเพื่อรองรับ IPV6 ตามข้อกาหนด
ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้
เป้าประสงค์ที่ 2.1 : พัฒนาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสอดคล้องกับ
ความต้องการ
ตัวชี้วัด
2.1.1 จานวนงานวิจัย
2.1.2 จานวนโครงการความร่วมมือ
2.1.3 จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การจัดสรรเงินรายได้สาหรับงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2.1.2 สนับสนุนงานวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
2. การสร้างเครือข่ายการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุน
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัย/บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 : เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
3.1.1 จานวนโครงการความร่วมมือ
3.1.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.1.3 มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การสร้างความร่วมมือด้านที่ปรึกษา/อบรม/สัมมนาระหว่างหน่วยงาน
2. ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบสเพื่ อ
โดยเสด็จพระราชกุศล
3. การออกแบบพัฒนาและเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ให้แก่มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการให้บริการวิชาการสู่สังคม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
2. นาร่องการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนผ่าน e-Commerce
3. การจัดทาวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
4. การจัดทาจดหมายข่าว
5. การพัฒนาและปรับปรุงสื่อวีดิทัศน์แนะนาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.1.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหม่และเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการ
วิชาการอย่างมืออาชีพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การสอนงานและถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานจริงให้กับบุคลากรใหม่
เป้าประสงค์ที่ 3.2 : สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการ/ใบสั่งจ้าง
2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
3. มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนากระบวนการออกแบบ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การออกแบบ พัฒนา และเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ e-Learning ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. การอกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 3.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเผยแพร่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนให้แก่หน่วยงานภายนอก
2. การสอนงานและถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานจริงให้กับบุคลากรใหม่
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เป้าประสงค์ที่ 3.3 เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17024
2. จานวนอาชีพที่ขอรับการรับรอง
3. จานวนบุคลากรที่เข้ารับการทดสอบ
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองสมรรถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2. การพัฒนาระบบเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17024
ด้านการด่าเนินงานตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส่วนงาน
ด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีภารกิจหลักในด้านการออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอน
มีสื่อการสอนที่ได้ออกแบบ พัฒนา และผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ชุดสื่อการเรียนการสอน ที่ทาเป็นชุดรายวิชา (Instructional Material Package : IMP)
เป็นสื่อการสอนที่ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน
ของหลักสูตรรายวิชา
2. สื่อการสอน ที่ทาเป็นหัวข้อย่อยในแต่ละวิชา (Teaching Aids Unit : TAU) เป็นสื่อการสอน
ที่ออกแบบและพัฒนาสาหรับรายหัวข้อวิชา ไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยสื่อการสอน
อย่างน้อย 1 ประเภท อาจเป็นสื่อชุดทดลอง โมเดลพลาสติก พร้อมทั้งคู่มือการใช้สื่อ
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Computer Assisted Instruction :
MCAI) ซึ่งเป็นรายหัวข้อในแต่ละวิชา ประกอบด้วยตัวสื่อ CD ROM พร้อมคู่มือการใช้สื่อ
4. สื่อวีดิทัศน์ (Video Aided Instruction : VAI) เป็นสื่อการเรียนการสอน และสาธิตกระบวนการ
ขั้นตอน ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ระบบดิจิทัลในการตัดต่อภาพและเสียง ประกอบด้วยคู่มือ
และแผ่นดีวีดี
5. สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Slide Unit : ESU) เป็นสื่อในรูปแบบสไลด์เพาเวอร์
พอยท์ โดยการใช้คุณสมบัติด้านการจัดการงานกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว งานตัวอักษรประดิษฐ์ งานเสียง
และวีดิทัศน์ มาประยุกต์ในการออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนสามารถสร้างเงื่อนไขให้กับ
ผู้เรียนได้มสี ่วนร่วมในการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น
6. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printing Material : PM) เป็นสื่อประเภทเอกสารประกอบการเรียนการสอน
หรือเอกสารวิชาการ หนังสือ ตารา และคู่มือสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น
7. สื่อ e-Learning คือการออกแบบสื่อด้วยรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยภาพ เสียง วีดิทัศน์
และภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)
ในการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต
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ด้านการวิจัย/ที่ปรึกษา
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา กาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทาง
วิชาการ การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สาคัญประการหนึ่งควบคู่กับภารกิจด้าน
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการที่จะพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการและผลงาน
วิจัยที่มคี ุณค่าสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและองค์กรต่าง ๆ และ
สร้างประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถนาไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
การพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นงานบริการวิชาการงานหลักงานหนึ่ง
ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ซึ่งให้บริการวิชาการกับบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอก โดย
ให้การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรทุ กคน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาและผลิต
ผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษาผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม
ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อดาเนินการ
ประสานงาน สนับสนุน และจัดทารายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งได้มีการจัดทาแผนประกันคุณภาพ
แผนการจัดทารายงาน และแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560
และได้มีการดาเนินการติดตามการดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพฯ และตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ รวมถึงมีการตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ และตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป
ตารางที่ 6 เป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
หน่วยนับ เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
ข้อ
6
1.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการทางวิชาการ
ข้อ
5
1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
ข้อ
4
1.4 สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ข้อ
5
1.5 ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ข้อ
5
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ข้อ
8
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อ
4
2.3 การพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ข้อ
4
2.4 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
ข้อ
5
2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
ข้อ
5
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
ข้อ
6
2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ข้อ
6
2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง
วัน
ทันตามกาหนด
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ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2561 สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
องค์ประกอบ
1. พันธกิจหลัก
2. การบริหารจัดการ
ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

ค่าเฉลี่ย

ผลการประเมิน

5
4.75
4.84

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในภาพรวม
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
จุดแข็ง
1. สานักมีการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน
2. สานักมีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการจานวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
3. สานักมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นทิศทางการพัฒนาในระยะยาวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล โดยมีการนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และปรับมาเป็น 2015 มาใช้เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
จุดที่ควรพัฒนา
1. รายได้จากงานบริการวิชาการโดยเฉพาะงานวิจัย/ที่ปรึกษาที่สานักได้รับแต่ละปีมีความไม่ยั่งยืน
2. เครื่องมือของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และปรับเป็น 9001 : 2015 ที่สานัก
นามาใช้ยังขาดการบูรณาการกับระบบการประกันคุณภาพของสานัก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ยังไม่ครอบคลุมพันธกิจของสานัก
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ควรวางแผนการหารายได้จากงานบริการวิชาการเพื่อประกันความยั่งยืนของรายได้
2. สานักควรนาเครื่องมือของ ISO 9001 มาใช้ในสานักให้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่ ISO
9001 ยังไม่ได้ประเมินในปัจจุบัน
3. ควรปรับเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสานัก ให้ครอบคลุม
และตอบสนองพันธกิจ เช่น กาหนดให้มีการนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. สานักมีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้าน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนและปฏิบัติงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 รองรับ โดยมีผล
ตอบรับการให้บริการระดับดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
2. สานักมีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
3. สานักมีการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่เข้มแข็ง มีการติดตาม เผยแพร่ รวบรวมองค์
ความรู้เป็นหมวดหมู่ โดยมีแผนดาเนินการปีการศึกษา 2561 ดังนี้ จาแนกองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของสานัก เช่น การออกแบบพัฒนาสื่อ การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งจะจัดกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติให้ขยายออกไปกลุ่มอื่น ๆทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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จุดที่ควรพัฒนา
1. การนาแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง(การเขียน OPL) ของสานักไปเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายนอกได้นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับการยอมรับเชิงประจักษ์
2. การพัฒนาบุคลากร ด้านตาแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน (ชานาญการพิเศษ) ยังไม่
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร และมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนบุคลากรทั้งหมด
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ควรดาเนิ นการต่อยอดแนวปฎิบัติที่ดีที่สานักจัดทา ไปเผยแพร่ให้ หน่วยงานภายนอกได้
นาไปใช้ประโยชน์และเกิดการยอมรับโดยมีหลักฐานที่สามารถแสดงเชิงประจักษ์ได้
2. ควรหาแนวทางกระตุ้น ช่วยเหลือและสนับสนุนให้บุคลากรทาผลงานทางวิชาการให้ได้ตาม
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็นรายบุคคลตามแผนที่วางไว้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท่ารายงานการประเมิน(SAR)
1. สานั กได้ดาเนิ น การตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รอบปี
การศึกษา 2559 ทุกข้อและครบถ้วน
2. สานักควรมอบบุคลากรรับผิดชอบตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานการประเมินตนเอง
ทุกรอบปีการศึกษาก่อนรายงานมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจประเมิน เนื่องจากพบว่ารายงาน
ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้การเขียนรายงานยังไม่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
อีกทั้งการเขียนหมายเลขเอกสารอ้างอิงไม่ตรงกับรายงานในบางตัว บ่งชี้ หากส านักมีบุคลากรตรวจ
ความเรียบร้อยก่อนส่งผลให้มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจะทาให้รายงานการประเมินตนเองมีความ
เรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีนโยบาย และแผนด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน และแผนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย



2. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของส่วนงาน และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่บุคลากรของส่วนงานที่ปฏิบัติงานวิจัย
4. มีการจัดสรรเงินจากภายในส่วนงาน และแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
จากภายนอกส่วนงาน
5. มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
ตามแผนด้านการวิจัยของส่วนงานที่กาหนดทุกตัวบ่งชี้



6. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะต่างๆ



7. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จากชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก หรือได้รับการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน





คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1.1-01
1.1-02
1.1-03
1.1-04

1.1-05
1.1-06
1.1-08
1.1-02
1.1-08
1.1-10
1.1-04
1.1-09
1.1-10
1.1-11

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
สานักพัฒ นาเทคนิ คศึกษามีการกาหนดนโยบายด้านการวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์การ
ข้อ 1
พัฒนา สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ.
2560 – 2564) (เอกสารหมายเลข 1.1-01) โดยกาหนดยุทธศาสตร์การสร้างผลงานทางวิชาการ
การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกาหนด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายความส าเร็จไว้ในแผนกลยุทธ์ (เอกสารหมายเลข 1.1-02) และนามา
จัดทาแผนปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 1.1-03)
สานักมีระบบและกลในการบริหารงานวิจัย โดยการกาหนดไว้ใ นคู่มือคุณภาพตามระบบ
ข้อ 2
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทีม่ ีระเบียบปฏิบัติไว้ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและ
พัฒนา เรื่อง การออกแบบและดาเนินการวิจัย (Procedure Manual : QP13) เริ่มตั้งแต่การ
กาหนดข้อปั ญหาการวิจัย การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การออกแบบ การทบทวนและ
ตรวจสอบ การรับรองผลการออกแบบวิจัย การจัดทาแผนคุณภาพ การดาเนินการวิจัย การ
ตรวจติดตามและประเมินผล การประเมินขั้นสุดท้าย จนกระทั่งการจัดทารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (เอกสารหมายเลข 1.1-04) ซึ่งบุคลากรทุกคนของสานักจะต้องถือปฏิบัติ ในการ
ดาเนินงานตามระบบคุณภาพที่วางไว้
ฝ่ ายวิจั ย มี การจั ด ทาแฟ้ มประชาสั มพัน ธ์แ หล่ งทุ นและกิ จกรรมด้า นการวิจัย พร้อ มทั้ ง
ข้อ 3
เอกสารจรรยาบรรณนักวิจัย จัดวางไว้บริเ วณหน้าห้ องส านั กงานผู้ อานวยการซึ่งเป็นจุด ที่
บุคลากรลงลายนิ้วมือเวลาการปฏิบัติงาน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุน และ
หัวข้อการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เผยพร่ข้อมูลข่าวสารทางไลน์กลุ่ม
บุคลากรสานักอีกด้วย ในรอบปีการศึกษา 2561 สานักได้พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 3 หัวข้อ
ด้วยกัน คือ
1. จัดกิจกรรม Mini Conference เรื่อง “งานวิจัย จาก Out Put สู่ Out Come” เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีบุคลากรเข้าร่วม
จานวน 9 คน
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน" เมื่อวันที่ 31
มกราคม และ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 214 สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีบุคลากร
เข้าร่วม จานวน 8 คน
3. การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน “ITED KM Day 2019” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วั น ที่ 26 มี น าคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม 302 ส านั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
“การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-Learning” บุคลากรสามารถนาความรู้จากหัวข้อดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยได้ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จานวน 67 คน
เป็นบุคลากรสานัก จานวน 58 คน และบุคลากรจากส่วนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
จานวน 9 คน (เอกสารหมายเลข 1.1-05)
ฝ่ายวิจั ยมี การให้ ความรู้ แก่บุคลากรด้านจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของสภาวิจัย
แห่งชาติ โดยการแจ้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยให้ถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 1.1-06)
ข้อ 4
สานักมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยการจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน
จัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนงานวิจัยให้กับบุคลากรสานัก ตามประกาศสานักเรื่ อง ทุนส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข
1.1-07) และส่งเสริมการจัดทาโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัย โดยในปีการศึกษา 2561

28
เกณฑ์

ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยและสานักได้จัดสรรงบประมาณ จานวน 6 โครงการ ได้แก่
1. การศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมพัสดุของหน่วยงานบริการวิชาการ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)
2. การศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
ของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษา
3. การพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา
4. ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการคลังของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. โครงการวิ จั ย เรื่ อ งการออกแบบและพั ฒ นาสื่ อ เสริ ม การเรี ย นรู้ วิ ช า Engineering
Thermodynamic ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้ชุดสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
การแสวงหาแหล่งทุนภายนอกรวมทั้งการให้บริการวิจัยในรอบปีการศึกษา 2561 จานวน
8 โครงการ ได้แก่
1. พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพในการเข้าสู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2561 สาขาวิชาชีพการ
เชื่อมอุตสาหกรรม
2. กิจกรรม TPM (Total Productive Maintenance) การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคน
มีส่วนร่วม ประจาปีงบประมาณ 2562
3. พั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ สู่ ม าตรฐาน ISO 9001 ภายใต้ โ ครงการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ไทยให้แข่งขันได้ในสากล ปีงบประมาณ 2562
4. พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ระยะที่ 2
5. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สาหรับอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทราย
6. การเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อย มุ่งสู่ Smart Farming
7. โครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ (ระยะที่ 2)
8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)
(เอกสารหมายเลข 1.1-08)
สานักมีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 1.1-02)
โดยงานวิจัยกาหนดไว้ใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย และ
เผยแพร่องค์ความรู้ โดยมีเป้าประสงค์ที่ 2.1 คือพัฒนาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่มี
คุณค่าและสอดคล้องกับความต้องการ มีตัวชี้วัด คือ
1.1 จานวนงานวิจัย เป้าหมาย 2 โครงการ
1.2 จานวนโครงการความร่วมมือ เป้าหมาย 2 โครงการ
1.3 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ เป้าหมาย 3 บทความ
ผลการดาเนินการวิจัยบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ในแผน ในรอบปีการศึกษา 2561
มีผลการดาเนินการ ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
1) จานวนงานวิจัย มี 6 โครงการ ได้แก่
1. การศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมพัสดุของหน่วยงานบริการวิชาการ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)
2. การศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
ของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษา
3. การพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา
4. ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการคลังของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. โครงการวิ จั ย เรื่ อ งการออกแบบและพั ฒ นาสื่ อ เสริ ม การเรี ย นรู้ วิ ช า Engineering
Thermodynamic ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้ชุดสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
2) จานวนโครงการความร่วมมือ มี 8 โครงการ ได้แก่
1. พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพในการเข้าสู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2561 สาขาวิชาชีพการ
เชื่อมอุตสาหกรรม
2. กิจกรรม TPM (Total Productive Maintenance) การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม ประจาปีงบประมาณ 2562
3. พั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ สู่ ม าตรฐาน ISO 9001 ภายใต้ โ ครงการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ไทยให้แข่งขันได้ในสากล ปีงบประมาณ 2562
4. พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ระยะที่ 2
5. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สาหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
6. การเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อย มุ่งสู่ Smart Farming
7. โครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ (ระยะที่ 2)
8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)
(เอกสารหมายเลข 1.1-08)
3) จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ มี 2 บทความ ได้แก่
1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานผ่านระบบ Google
Education ของหลักสูตรสาขาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส วารสารการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(เอกสารหมายเลข 1.1-10)
การดาเนินการด้านการวิจัยทั้ง 3 ตัวชี้วัด มีการดาเนินการด้านจานวนงานวิจัยและจานวน
โครงการความร่ ว มมื อ ได้ อ ยู่ใ นระดั บ สู ง กว่ าเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ หากแต่ ใ นด้า นจานวน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการตพิมพ์มีผลดาเนินการน้อยกว่าเป้าหมายเนื่องจาก
ระยะเวลาในการดาเนิ น การของปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี ก ารปรั บ ระยะเวลาลดลงท าให้ ก าร
ดาเนินการยังไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้
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เกณฑ์
ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
สานักมีข้อกาหนดในการเผยแพร่ผลงานวิจัยไว้ใน QP13 เรื่องการออกแบบและดาเนินการ
วิจัย (เอกสารหมายเลข 1.1-04) เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยว่า เมื่อผู้วิจัยได้จัดทารายงาน
วิจั ย และส่ ง มอบแก่ผู้ เกี่ ยวข้อ งแล้ ว ให้ ผู้ วิจั ย จัด ทารายงานสรุ ปผลการวิจั ย โดยจั ดท าเป็ น
Microsoft Office Word ให้กับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา พิจารณาลงเผยแพร่ผ่านระบบ
สารสนเทศของสานัก และให้ผู้วิจัยจั ดทาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือนาเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้
เพื่อให้มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และให้แจ้งผลการเผยแพร่งานวิจัย
ให้กับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาทราบเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานผ่าน
รายงานประจาปีของสานักด้วย
การเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานผ่านระบบ Google
Education ของหลักสูตรสาขาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส วารสารการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(เอกสารหมายเลข 1.1-09)
และผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในรอบปีการศึกษา 2561 ได้เผยแพร่ผ่านรายงานประจาปีของ
สานัก และผ่านระบบสารสนเทศจานวน 5 เรื่อง ได้แก่
1. การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-Learning เรื่องโลหะเหล็ก ที่พัฒนาโดย สพท.
2. การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-Learning เรื่องวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม ที่พัฒนาโดย สพท.
3. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานผ่านระบบ Google
Education ของหลักสูตรสาขาเคหบริบาลโรงเรียนพระดาบส
4. การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผลการเรียนอ่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ทางการเรียน
5. การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะและสมรรถนะการใช้
ภาษาอั ง กฤษในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ 7

นอกจากนี้ยังมีการจัดทาฐานข้อมูลผลงานวิจัยผ่านทางห้องสมุดอิเล็กทรอกนิกส์ ซึ่งเป็นการ
รวบรวมผลงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน ในหน้าเว็บ ITEDLIB ฐานข้อมูลงานวิจัย
http://itedonline.com/itedlib/index.php/ited
(เอกสารหมายเลข 1.1-10)
ส านั กพัฒ นาเทคนิ คศึก ษามี การนาผลงานวิจั ยรวมถึง โครงการให้ บริก ารวิ ช าการไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม อันนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาในเชิง
พาณิชย์ได้ โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่นาไปใช้ ซึ่งโครงการวิจัยที่ได้มี
การนาไปใช้ประโยขน์ คือ การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะ
และสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี
(เอกสารหมายเลข 1.1-11)
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

6

7

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สานักเริ่มมีการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นทางการมากยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา :
ผลงานวิจัยที่จัดทาขึ้นยังมีการนาไปใช้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร
แนวทางการพัฒนา :
ดาเนินการจัดทาโครงการนาเสนอผลการวิจัยต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการนาผลการวิจัย
ไปต่อยอดการใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.1–01
เอกสารหมายเลข 1.1–02
เอกสารหมายเลข 1.1–03
เอกสารหมายเลข 1.1–04
เอกสารหมายเลข 1.1–05
เอกสารหมายเลข 1.1–06
เอกสารหมายเลข 1.1–07
เอกสารหมายเลข 1.1–08
เอกสารหมายเลข 1.1–09
เอกสารหมายเลข 1.1–10
เอกสารหมายเลข 1.1–11

นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา
เอกสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดงานวิจัยและพัฒนาของ
สานัก แผนการดาเนินงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา
แผนการดาเนินงาน รอบปีการศึกษา 2561
เอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของสานัก
สรุปการเข้ารับการอบรมด้านการวิจัยและพัฒนา
เอกสารจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ
ประกาศสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่องทุนส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยและประกาศแหล่งทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนจากสานักและหน่วยงานภายนอก
สรุปรายงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการส ารวจความต้องการรั บ บริการทางวิช าการของชุมชน
สังคม หน่วยงานภายนอก



2. มีแผนการให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสั ง คม พร้ อมทั้ ง ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของการ
ดาเนิ น งานและค่าเป้ าหมาย และมีการดาเนินงานตามแผน
รวมทั้งมีโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแบบให้เปล่า
3. มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนการให้บริการทางวิชาการของส่วน
งานที่กาหนดทุกตัวบ่งชี้
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รั บบริการทางวิชาการทุกโครงการ/
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
5. มีรายได้จากการให้บริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากรายได้เฉลี่ย
3 ปีย้อนหลัง
6. มีจานวนหน่วยงานผู้รับบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกปี



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยนับ
1. รายได้จากการให้บริการทาง
บาท
วิชาการ
2. หน่วยงานที่รับบริการทาง
แห่ง
วิชาการ

การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

ไม่ได้
ดาเนินงาน

1.2-01
ถึง
1.2-04
1.2-05
1.2-06



1.2-07



1.2-08



1.2-09



1.2-10

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ปี 2558
14,476,506

ปี 2559
11,937,026

ปี 2560
99,650,975
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์
ข้อ 1
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สานัก) เป็นส่วนงานสนับสนุนวิชาการระดับคณะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปัจจุบันสานักมีหน้าที่และบทบาทในการพัฒนา
และผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ตลอดจนการเป็น
ที่ป รึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสานักได้นาระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า การดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสานักได้คานึกถึงคุณภาพและมาตรฐานสากล และในปัจจุบันสานักได้ดาเนินการ
จัดตั้งศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์มหาชน) เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานต่างๆ โดยดาเนินการ
ควบคู่กับการจัดทา ISO/IEC 17024 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ดาเนินการสร้างแบบสารวจความ
ต้องการรับการบริการทางวิชาการ ทั้งหน่วยงานภายนอกและชุมชน และได้ดาเนินการจัดส่ง
ให้กับผู้ประสานงานโครงการและ/หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแจกและเก็บแบบ
สารวจเพื่อนาข้อมูลมาดาเนินการวิเคราะห์และสรุปผล แจ้งต่อที่ประชุมฝ่ายพัฒนาบุค ลากร
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดาเนินงานฝึกอบรมของปีงบประมาณต่อไป โดยมีการดาเนินการ
สารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน สังคม หน่วยงานภายนอก ดาเนินการ
ดังนี้
1. ดาเนินการสร้างแบบสารวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ (หน่วยงานภายนอก)
(เอกสารหมายเลข 1.2-01)
2. ดาเนินการสร้างแบบสารวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ (ชุมชน)
(เอกสารหมายเลข 1.2-02)
3. ส่งแบบสารวจไปยังผู้ประสานงานโครงการ/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภายนอก)
(เอกสารหมายเลข 1.2-03) ดังนี้
- บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จากัด
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8 และ ภาคที่ 10 กระทรวงอุตสาหกรรม
- สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
4. ส่งแบบสารวจไปยังผู้ประสานงานโครงการ/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง (ชุมชน)
(เอกสารหมายเลข 1.2-04) ดังนี้
- ผู้ประกอบการ OTOP จานวน 14 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี พิษณุโลก ตาก ลาพูน เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช
สงขลา ปัตตานี
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ข้อ 2

ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณไว้อย่างชัดเจน
โดยได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม พร้อมกาหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงาน และแผนการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกประจาปี
โดยนาข้อมูลหรือสรุปผลจากการสารวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการผู้ประสานงาน
โครงการและ/หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกและชุมชน มาพิจารณาเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาหน่วยงานหรือชุมชนที่ต้องการเข้ารับการบริการทางวิชาการจาก
สานัก (เอกสารหมายเลข 1.2-05)
จากนั้น ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ดาเนินการติดต่อกับผู้ประสานงานของหน่วยงานและชุมชน
ต่าง ๆ เพื่อติดต่อสอบถามและขอรับข้อกาหนดของงาน (TOR) หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มาเพื่อดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยกาหนด
แผนปฏิบัติงาน วิธีการดาเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย รวมถึงการส่งงวดงานและการเบิก
เงินงวดงานต่อไปหรือขอยื่นข้อเสนอโครงการหรือบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยกาหนด
วัตถุประสงค์ หลักการ กิจกรรมความร่วมมือต่อไป เมื่อทั้ งหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
พิจารณาแล้วให้สานักดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานภายนอกหรือชุมชนจะส่ง
หนั งสื อขอเชิญยื่ น ข้อเสนอหรือหนังสื อตอบรับความร่วมมือทางวิช าการมายัง ส านักพัฒ นา
เทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.2-06)

ข้อ 3

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของทุกเดือน
โดยมี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานผลตามตั ว ชี้ วั ด ของแผน เป้ า หมาย ร้ อ ยละของการ
ดาเนินงาน รายละเอียดของการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.2-07)
หมายเหตุ กรณีที่เป็นงานโครงการ หัว หน้าโครงการจะเป็นผู้ ควบคุม ดูแล ติดตาม และ
ประเมินความสาเร็จในแต่ละขั้นตอนตามแผนการดาเนินงานโครงการ

ข้อ 4

ระดับ ความพึงพอใจของผู้ รับบริการทางวิ ช าการจากหน่ว ยงานภายนอก ส านักพัฒ นา
เทคนิคศึกษา โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ สานักงานผู้อานวยการ ได้ดาเนินการจัดส่ง
แบบสอบถาม จานวน 6 ชุด และได้ทาการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า จานวน
6 ราย : (ความพึงพอใจ 95.53 หรือ 4.80) (เอกสารหมายเลข 1.2-08)

ข้อ 5

รายได้จากการให้บริการวิชาการของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสานัก ปี 2558 ได้
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสานัก ปี 2559 ได้
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสานัก ปี 2560 ได้
รายได้เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเท่ากับ
สรุปรายได้จากการให้บริการวิชาการของสานัก ปี 2561 ได้
(เอกสารหมายเลข 1.2-09)

14,476,506 บาท
11,937,026 บาท
99,650,975 บาท
42,021,502 บาท
48,818,821 บาท
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ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
จานวนหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการปี 2560 และ ปี 2561 ดังนี้
ปี 2560
ปี 2561
1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
2. บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จากัด
2. บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จากัด
3. โรงงานยาสูบ
3. โรงงานยาสูบ
4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
5. องค์การเภสัชกรรม
5. องค์การเภสัชกรรม
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
7. สถาบันธรรมชัย
7. สถาบันธรรมชัย
8. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
8. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
9. ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 9. ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 10. สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
11. ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
11. ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
12. สานักงานประสานที่ประชุมสภา
12. สานักงานประสานที่ประชุมสภา
ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
13. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
13. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
14. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
14. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
15. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
15. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
16. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
16. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
17. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
17. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
18. โรงเรียนพระดาบส
18. โรงเรียนพระดาบส
19. วัดพระธรรมกาย
19. วัดพระธรรมกาย
20. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
20. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
21. บริษัท เอ็น เอ็กซ์ พี แมนูแฟคเจอริ่ง
21. บริษัท เอ็น เอ็กซ์ พี แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
23. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
24. บริษัท เอลเว่ (ประเทศไทย) จากัด
24. บริษัท เอลเว่ (ประเทศไทย) จากัด
25. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
25. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
26. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
26. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
27. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
27. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
28. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 กรม
28. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุพรรณบุรี)
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุพรรณบุรี)
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29. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 กรม
29. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานีและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานีและ
ระนอง)
ระนอง)
30. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล 30. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
31. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
32. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สรุป : จานวนหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 2 สถานประกอบการ
(เอกสารหมายเลข 1.2-10)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระดับความสาเร็จของการบริการทางวิชาการแก่สังคม

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

5

6

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
2. สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาและทีมผู้บริหารมีความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรม มาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา :
ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเป็นคณะทางาน/กรรมการในโครงการบริการวิชาการให้
มากขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
บุคลากรส านัก ร่วมทางานโครงการบริการวิชาการของสานักให้มากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้เพิ่มขึ้น
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รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.2–01
เอกสารหมายเลข 1.2–02
เอกสารหมายเลข 1.2–03
เอกสารหมายเลข 1.2–04
เอกสารหมายเลข 1.2–05
เอกสารหมายเลข 1.2–06

เอกสารหมายเลข 1.2–07
เอกสารหมายเลข 1.2–08
เอกสารหมายเลข 1.2–09
เอกสารหมายเลข 1.2–10

- ตัวอย่าง : แบบสารวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ
(หน่วยงานภายนอก)
- ตัวอย่าง : แบบสารวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ
(ชุมชน)
- แบบสารวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ (หน่วยงาน
ภายนอก)
- แบบสารวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ (ชุมชน)
- แผนการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกประจาปี
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอกิจกรรม การให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึก
บ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับ
ผู้ประกอบการใหม่ สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่อง จ้างที่ปรึกษากิจกรรมจัดเวทีประกวด
ผู้ประกอบการที่ยั่งยืน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/เป้าหมาย (รายเดือน)
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (QP01-20-09) ในการ
สั่งซื้อสื่อการเรียนการสอนของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ของงาน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ สานักงานผู้อานวยการ
- รายได้จากการให้บริการวิชาการของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ปี 2559 – 2561
- รายงานสรุปการดาเนินงานบริการวิชาการของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีระบบและกลไกในการบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ



2. มีการกาหนดแผนการบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ



3. มีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีระบบกากับติดตามให้มีการ
ดาเนินงานตามแผน



4. มีการนาผลการดาเนินงานเข้าสู่คณะกรรมการบริหารส่วนงาน
เพื่อพิจารณา
5. มีการนาผลการพิจารณา หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารส่วนงานไปใช้ในรอบปีต่อไป



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน



คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1.3-01
ถึง
1.3-07
1.3-08
1.3-09
1.3-10
1.3-11
1.3-12
1.3-13
1.3-14
1.3-15

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีระบบและกลไกในการบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
โดยสานักได้นาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการดาเนินงาน และได้ปรับเปลี่ยน
เอกสารระบบบริหารงานคุณภาพจาก ISO 9001 : 2008 เป็น ISO 9001 : 2015 โดยมีเอกสาร
คุณภาพคือ คู่มือคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.3-01) ระเบียบปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 1.3-02)
และแบบฟอร์มต่างๆ สาหรับบันทึกคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.3-03) ที่สอดคล้องข้อกาหนด
ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 และได้แจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ของสานักให้ถือ
ปฏิบัติ และได้ขอรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยทางสถาบันได้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ
ทางสถาบันได้แจ้งรายงานผลการตรวจประเมิน (เอกสารหมายเลข 1.3-04) ซึ่งทางสานักได้
จั ด ท าและท าการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง (เอกสารหมายเลข 1.3-05) จั ด ส่ ง ให้ กั บ ทางสถาบั น
เรียบร้อย และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก พร้อมกับได้รับ การรับรองระบบ
บริหารมาตรฐานคุณภาพไอเอสโอจากบริษัท MASCI
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เกณฑ์

ข้อ 2

ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
เพื่อให้การดาเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพของสานักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ส านักจึงมีคณะกรรมการดาเนินงานตามระบบบริหารงาน
คุณภาพ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารสานักเป็นคณะกรรมการอานวยการ
2. คณะกรรมการทบทวนปรับปรุงเอกสารคุณภาพ
3. คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน
ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบริหารงานคุณภาพของสานักได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ สานักได้แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR และเพื่อแสดงความมุ่งมั่น ในการ
ดาเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 สานักได้มีการกาหนดนโยบายคุณภาพ
ISO 9001 (เอกสารหมายเลข 1.3-06) วัตถุประสงค์คุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.3-07) และ
ได้มีการแจ้งให้บุคลากรของสานักรับทราบและปฏิบัติตามได้อย่างทั่วถึง
สานักมีการกาหนดแผนการดาเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 (เอกสารหมายเลข
1.3-08) เป็นประจาทุกปีตามข้อกาหนด โดยในแผนการดาเนินการดังกล่าวกาหนดกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ การตรวจติดตามภายใน ได้ดาเนินการเมื่อวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2562 และรับการ
ตรวจติดตามจากภายนอกจากบริษัท MASCI เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 และการตรวจ
ติดตามวัตถุประสงค์คุณภาพในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม และติดตามในแต่ละกิจกรรม
และมีการจัดทาแผนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (เอกสารหมายเลข 1.3-09)
สานักได้มีการดาเนินการตามแผนการดาเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามที่
กาหนดไว้
1. การตรวจติดตามภายใน
มีการตรวจติดตามภายในประจาปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562 โดย
ดาเนินการจัดทาตารางการตรวจติดตาม (เอกสารหมายเลข 1.3-10) ในตารางตรวจติดตามระบุ
วันที่ เวลา หน่วยงานที่รับการตรวจและผู้ตรวจ และได้แจกจ่ายให้ทราบล่วงหน้าทุกหน่วยงาน
มีการเปิดประชุมการตรวจติดตาม เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจ แจ้งรายละเอียด วัน เวลา
และผู้ตรวจให้กับบุคลากรของสานักทราบอีกครั้ง และดาเนินการตรวจตามตารางตามความ
เหมาะสม มีการปิดประชุมการตรวจติดตาม โดยแจ้งผลการตรวจให้กับุคลากรของสานัก และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ตรวจติดตาม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับการตรวจ
2. รับการตรวจประเมินจากภายนอก
สานักได้ดาเนินการเปลี่ยนการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพจาก ISO 9001: 2008 เป็น
ISO 9001: 2015 โดยได้ขอรับการรับรองระบบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
ซึ่งทางสานักได้รับการตรวจประเมินจากสถาบัน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 1.3-11) โดยดาเนินการแจ้งให้กับบุคลากรของสานักทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัว
และข้อมูลรับ การตรวจประเมิน มีการเปิดประชุมและปิดประชุ ม แจ้งผลการตรวจประเมิน
ให้กับบุคลากรของสานักรับทราบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ สานักได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ 9001:2015
3. สานั กได้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์คุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.3-12) โดยในแต่ล ะ
หน่วยงานต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์คุณภาพทุก ๆ 3 เดือน และสรุปผลในปลายปีงบประมาณ
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เกณฑ์
ข้อ 4

ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
ส านั กมี การน าผลการตรวจติดตามภายในแจ้ง ให้ กับ บุคลากรของส านักทราบในวันปิ ด
ประชุมการตรวจติดตาม และนาผลเข้าทบทวนฝ่ายบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
(เอกสารหมายเลข 1.3-13) และนาผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบเข้าทบทวนฝ่ าย
บริ หารในการประชุมคณะกรรมการบริห าร (เอกสารหมายเลข 1.3-14) เพื่อพิจารณาและ
มอบหมายให้ดาเนินการ
สานักได้มีการนาผลการตรวจติดตามภายใน และผลการตรวจประเมินจากภายนอกที่ได้
ผ่านการทบทวนฝ่ายบริหาร นาไปดาเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไข (เอกสารหมายเลข 1.3-15)
และนาเสนอที่ประชุมผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

4

5

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สานักมีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จึงทาให้สามารถนาผลจากการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการดาเนินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในมาปรับปรุงและพัฒนาสานักได้อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.3–01
เอกสารหมายเลข 1.3–02
เอกสารหมายเลข 1.3–03
เอกสารหมายเลข 1.3–04
เอกสารหมายเลข 1.3–05
เอกสารหมายเลข 1.3–06
เอกสารหมายเลข 1.3–07
เอกสารหมายเลข 1.3–08
เอกสารหมายเลข 1.3–09
เอกสารหมายเลข 1.3–10

คู่มือคุณภาพ
ระเบียบปฏิบัติ
แบบฟอร์ม
รายงานผลการตรวจประเมิน
การแก้ไขข้อบกพร่อง
นโยบายคุณภาพ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
แผนการดาเนินงาน
แผนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ตารางการตรวจติดตามภายใน
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เอกสารหมายเลข 1.3–11
เอกสารหมายเลข 1.3–12
เอกสารหมายเลข 1.3–13
เอกสารหมายเลข 1.3-14
เอกสารหมายเลข 1.3-15

แจ้งวันตรวจประเมิน
แบบวิเคราะห์วัตถุประสงค์คุณภาพ
เอกสารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก
นาผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบเข้าทบทวนฝ่ายบริหารในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
นาผลการตรวจไปดาเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไข
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1. มีนโยบายและแผนด้านการออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน



2. มีการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิต/และหรือคณะ
กรรมการบริหาร



3. มีผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80



4. มีการประเมินผลความพึงพอใจและการนาไปใช้ประโยขน์ของ
ลูกค้าและ/หรืองานออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจและการนาไปใช้
ประโยชน์ของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการ
วิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนและ/หรือการออกแบบสื่อ
การเรียนการสอน



1.4-01
1.4-02
1.4-10
1.4-03
1.4-04
1.4-10
1.4-05
1.4-06
1.4-07
1.4-08



1.4-09

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้กาหนดนโยบายคุณภาพ ISO 9001 ดังนี้ 1) คุณภาพในการ
ข้อ 1
พัฒ นาและผลิ ต ผลงานทางวิช าการด้า นสื่ อทางการศึก ษาให้ เป็ นที่ ยอมรั บของสถาบั นการ
อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่ต้องยึดถือ
และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนตามระบบคุณภาพที่ได้ประกาศใช้ 2) ระบบคุณภาพ
คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนา
และผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการอาชีวศึกษา
และอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติแก่บุคลากร
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ข้อ 2

ผลการดาเนินงาน
ทุกคน เพื่อ เสริ มสร้ า งประสิ ทธิ ภ าพในการพัฒ นาและผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการด้านสื่ อ ทาง
การศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการอาชีวศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนางาน
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ เป็นหน้า ที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารสานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษาที่ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 1.4-01) มีแผน
ดาเนินงานประจาปีตามระเบียบปฏิบัติงาน และมีแผนดาเนินงานของแต่ละหัวข้อ รายวิชาใน
ปี งบประมาณ 2562 มี การดาเนิ นการออกแบบและพัฒ นาสื่ อ การเรี ยนการสอนจานวน 6
รายวิช า โดยอ้างจากเอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผน ออกแบบและผลิ ต
ประจาปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 1.4-02) และการออกแบบ พัฒนา และเผยแพร่
บทเรี ย นออนไลน์ จ านวน 1 รายวิ ช า โดยอ้ า งอิ ง จากเอกสารรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 (เอกสารหมายเลข 1.4-10)
คณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิตสื่อได้ดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ
ออกแบบและพัฒ นาสื่ อ ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยให้ บุคลากรที่รั บผิดชอบนาเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการวางแผน ออกแบบและผลิตสื่อ โดยคณะกรรมการจะดาเนินการ
พิจารณาจากรายวิชา/หั วข้อรายวิช าที่จะทาการออกแบบ จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา/หัวข้อรายวิชาของการศึกษาทุกระดับชั้นเรียนใน
ระบบการศึกษา/อาชีวศึกษาและภาคอุตสาหกรรมดังนี้ คือ
- ประเภทของสื่อจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชา
หัวข้อรายวิชาในระบบการศึกษา/อาชีวศึกษาและภาคอุตสาหกรรมระบบใดระบบหนึ่ง
- งบประมาณที่ใช้มีความคุ้มค่ากับการลงทุนในการผลิตสื่อต้นแบบแต่ละประเภท
- ระยะเวลาในการดาเนินการต้องอยู่ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
- สื่อที่ออกแบบเสร็จแล้วสามารถนาไปเผยแพร่และขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้
- ให้ดาเนินการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยดาเนินการตามระเบียบ
ปฏิบัติของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบและประเภทต่าง ๆ และในแต่ละ
รายวิชา/หัวข้อรายวิชาที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวางแผน ออกแบบและผลิตและ/
หรือคณะกรรมการบริหาร โดยได้ลงรายมือชื่ออนุมัติ โครงการประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. งานออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
1.1 งานออกแบบสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาไฟฟ้า จานวน 2 รายวิชา
- ออกแบบชุดสื่อการเรียนการสอน วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร จานวน
1 รายวิชา
- ออกแบบสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จานวน 4 หัวข้อ
รายวิชา
1.2 งานออกแบบสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาเครื่องกล จานวน 3 รายวิชา
- ออกแบบชุดสื่อการเรียนการสอน วิชากลศาสตร์เครื่องมือกล จานวน 1 รายวิชา
- ออกแบบสื่อชุดทดลอง วิชาทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า จานวน 3 ชุด
- ออกแบบสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเขียนแบบเบี้องต้น จานวน 1 รายวิชา
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ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
1.3 งานออกแบบสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาโยธา
- ออกแบบสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาประมาณราคาโครงสร้าง จานวน 6 หัวข้อ
รายวิชา (เอกสารหมายเลข 1.4-03 และ 1.4-10)
ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการออกแบบพัฒนาสื่อ
อีเลิร์นนิ่ง จานวน 1 โครงการ นับเป็นจานวนหัวข้อทั้งหมด 10 หัวข้อ ประจาปีงบประมาณ 2562
คือ โครงการออกแบบ พัฒนา และเผยแพร่ บทเรี ยนออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตาม
แนวทางไทยแลนด์ 4.0 จานวน 10 หัวข้อ วิชาคณิตศาสตร์ 1 (เอกสารหมายเลข 1.4-04)
หัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอนและหัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร โดยติดตามจากสรุป
รายงานประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ใน
ระดับ 65-80% (เอกสารหมายเลข 1.4-05)
ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการดาเนินงานการ
ออกแบบ และพัฒนาสื่ออีเลิร์นนิงประจาเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร โดยติดตามผลจากสรุป
รายงานประจาปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ใน
ระดับ 65-70% (เอกสารหมายเลข 1.4-06)
คณะกรรมการบริหารได้ให้ มีการดาเนินการติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทาให้ผล
การดาเนินงานก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากเดิม และกาหนดให้มีการติดตามทุก ๆ ระยะการทางานให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 และสานักยังมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 กาหนด
วัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.4-07) ให้เป็นไปตามแผนไม่ต่า
กว่าร้อยละ 85 ต่อปี
สานักได้ดาเนินการสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของลูกค้าและการนาสื่อการเรียน
การสอนไปใช้ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจและการนาสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (คิดเป็นร้อยละ 94.60) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จานวน 7 รายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลาดับดังนี้
1. สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับตรงตามรายการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95
2. สื่อการเรียนการสอนมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95
3. สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84
4. สื่อการเรียนการสอนใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84
5. การให้บริการหลังการขายมีความเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84
6. สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับอยู่ในสภาพสมบูรณ์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79
7. ความสะดวกในการติดต่อสั่งซื้อ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73
และผลการประเมินอยู่ในระดับมาก จานวน 2 รายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลาดับดังนี้
1. ระยะเวลาในการจัดส่ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26
2. สื่อการเรียนการสอนมีราคาเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26
(เอกสารหมายเลข 1.4-08)
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ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
หัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอนร่วมกับบุคลากรภายในฝ่าย นาผลการประเมินและติดตาม
สารวจสถานศึกษามาใช้ในการพิจารณา โดยให้มีการจัดทาโครงการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนของสานัก เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้า อีกทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน และ Software ภายในสถานศึกษาที่ได้นา
สื่อการเรีย นการสอนของสานักไปใช้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึง
จาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนของสานัก ให้มีความทันสมัยและทันต่อ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงได้ดาเนินการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงเนื้อหาชุดสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้สอบวิชา งานกลึงเบื้องต้น
2. โครงการปรับปรุงสื่อ MCAI สาขาวิชาช่างยนต์จากโปรแกรม Autoware เปลี่ยนเป็น
โปรแกรม Flash (เอกสารหมายเลข 1.4-09)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
สื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

5

5

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะทางเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน
และปฏิบัติงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 รองรับ
จุดที่ควรพัฒนา :
ออกแบบและพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ที่ทันต่อเทคโนโลยี รองรับ Thailand 4.0 โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ลดขั้นตอนการผลิต ลดความล่าช้าในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน และนามาใช้ในการเผยแพร่บนระบบออนไลน์
แนวทางการพัฒนา :
- จัดทาโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อกับหน่วยงานภายนอก
- เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สามารถนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วยในการออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอนได้
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.4–01
เอกสารหมายเลข 1.4–02

นโยบายคุณภาพ ISO 9001
- แผนการดาเนินงานฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ
2562
- แผนการดาเนินงานศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2562
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เอกสารหมายเลข 1.4–03
เอกสารหมายเลข 1.4–04
เอกสารหมายเลข 1.4–05
เอกสารหมายเลข 1.4–06
เอกสารหมายเลข 1.4–07
เอกสารหมายเลข 1.4–08
เอกสารหมายเลข 1.4–09
เอกสารหมายเลข 1.4-10

เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิต
เอกสารเสนอโครงการศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2562
- รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนฝ่ายสื่อการเรียนการสอนต่อ
คณะกรรมการบริหาร โดยสรุปประจาปีงบประมาณ 2562
- รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนศูนย์การเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริหาร โดยสรุป
ประจาปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001
ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารการเสนอโครงการปรับปรุงของฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
ประจาปี 2562
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
2. มีการรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการ
ประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
3. มีการจัดเตรียมความพร้อมและสถานที่ทดสอบก่อนการ
ทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ



4. มีการดาเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ



5. มีการสรุปผลและตัดสินรับรองผลการประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน





คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1.5-01
1.5-02
1.5-03
1.5-04
1.5-05
ถึง
1.5-10
1.5-11
ถึง
1.5-14
1.5-15
ถึง
1.5-18

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้
เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จานวน 5 ช่องทาง ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ศูนย์รับรองฯ http://cbkmutnb.com
2. ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊คศูนย์รับรองฯ facebook.com/cbkmutnb
3. ประชาสัมพันธ์ทางอีเมลศูนย์รับรองฯ cbkmutnb@gmail.com
4. ประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ (เอกสารหมายเลข 1.5-01)
5. ประชาสัมพันธ์ที่ปกหลังวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5-02)
ทั้งนี้เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพไปยัง
บุคคลที่ต้องการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้อย่างทั่วถึง
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เกณฑ์
ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีช่องทางการรับสมัครผู้เข้ารับการประเมิน
เพื่ อ ทดสอบสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ ตามโครงการสนับ สนุน ผู้ เข้ า รับ การ
ประเมิน เพื่ อรั บ รองสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชี พ (เอกสารหมายเลข 1.5-03)
จานวน 4 วิธี ดังนี้
1. ส่งใบสมัคร ณ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(เอกสารหมายเลข 1.5-04)
2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
3. ส่งไฟล์ใบสมัครทางอีเมล cbkmutnb@gmail.com
4. สมัครออนไลน์กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) tpqi-net.tpqi.go.th
โดยในการส่งใบสมัครแต่ละวิธีนั้นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้แจ้ง
รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ http://cbkmutnb.com แล้ว และยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทางเฟสบุ๊ค facebook.com/cbkmutnb หรืออีเมล cbkmutnb@gmail.com หรือโทรศัพท์
หมายเลข 0 2555 2000 ต่อ 2310, 09 5923 4593, 09 5923 4702
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีการจัดเตรียมความพร้อมและสถานที่
ทดสอบก่อนการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดังนี้
1. ทาบัน ทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้ องเพื่อทาการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลก่อนวันทดสอบประมาณ 3-5 วัน (เอกสารหมายเลข 1.5-05)
2. ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่สอบทางเว็บไซต์ศูนย์รับรองฯ และส่ง
อีเมลแจ้งวัน เวลาและสถานที่สอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบก่อนวันทดสอบประมาณ 3-5 วัน
3. ดาวน์โหลดต้นฉบับข้อสอบและกระดาษคาตอบ จัดทาสาเนาตามจานวนของผู้เข้าสอบ
บรรจุในซองเอกสารพร้อมบัตรประจาตัวสอบ (เอกสารหมายเลข 1.5-06) ผนึกให้เรียบร้อย
4. ติดรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-07) ป้ ายประกาศหน้า ห้ องสอบ (เอกสารหมายเลข 1.5-08) ป้ายบอกทาง
(เอกสารหมายเลข 1.5-09) ผังห้องสอบ (เอกสารหมายเลข 1.5-10) ก่อนสอบ 1 วัน
5. เตรียมป้ายหมายเลขที่นั่งสอบให้ครบตามจานวนของผู้เข้าสอบ
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีการดาเนินการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดังนี้
1. ก่อนการทดสอบ เจ้าหน้าที่สอบวางข้อสอบ กระดาษคาตอบ บัตรประจาตัวสอบ และป้าย
หมายเลขที่นั่งสอบ
2. เจ้ า หน้ า ที่ ส อบแจ้ ง ให้ ผู้ เข้ า รั บ การทดสอบสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ
ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขที่นั่งสอบ โดยนั่งตามผังห้องสอบและป้ายหมายเลขที่นั่งสอบ
3. เจ้าหน้าที่สอบชี้แจงการสอบ และให้ผู้เข้าสอบลงมือทาข้อสอบพร้อมกัน
4. ในระหว่างการทดสอบ ให้ ผู้ เข้า รับการทดสอบลงลายชื่อในบัญ ชีรายชื่อผู้ เข้ารั บการ
ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-11)
5. เจ้ า หน้ า ที่ ส อบลงลายมื อ ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส อบสมรรถนะของบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชี พ (เอกสารหมายเลข 1.5-12) สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความลั บ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-13) เอกสารแสดงความไม่มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยกับ ผู้ ยื่นคาขอ/ผู้ ผ่ านคุณสมบั ติ
เบื้องต้น/ผู้ได้รับการรับรอง (เอกสารหมายเลข 1.5-14)
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เกณฑ์
ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
ศูน ย์ รั บ รองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีการสรุปผลและตัดสิ นรับรองผลการ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่สอบเป็นผู้สรุปผลการทดสอบ
ในใบสรุปผลการทดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.515) และกรรมการตัดสินเป็นผู้รับรองผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ในใบสรุปผลการตัดสินการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข
1.5-16) เพื่อส่งให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดาเนินการออกประกาศนียบัตร
คุณ วุฒิ วิ ช าชี พ (เอกสารหมายเลข 1.5-17) และหนั งสื อ รับ รองมาตรฐานอาชีพ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-18) ให้ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต่อไป

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
สื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

5

5

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
1. ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) จานวน 8 สาขาวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์รับรองฯ ที่มีจานวนสาขาวิชาชีพมากที่สุด
2. เนื่องจากเป็นศูนย์รับรองฯ ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย ทาให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
3. บุคลากรมีศักยภาพสูงในการทางานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.5-01
เอกสารหมายเลข 1.5-02
เอกสารหมายเลข 1.5-03
เอกสารหมายเลข 1.5-04

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ปกหลังวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
ใบสมัคร
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เอกสารหมายเลข 1.5-05
เอกสารหมายเลข 1.5-06
เอกสารหมายเลข 1.5-07
เอกสารหมายเลข 1.5-08
เอกสารหมายเลข 1.5-09
เอกสารหมายเลข 1.5-10
เอกสารหมายเลข 1.5-11
เอกสารหมายเลข 1.5-12
เอกสารหมายเลข 1.5-13
เอกสารหมายเลข 1.5-14
เอกสารหมายเลข 1.5-15
เอกสารหมายเลข 1.5-16
เอกสารหมายเลข 1.5-17
เอกสารหมายเลข 1.5-18

บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องเพื่อทาการทดสอบ
สมรรถนะของบุคคล
บัตรประจาตัวสอบ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ป้ายประกาศหน้าห้องสอบ
ป้ายบอกทาง
ผังห้องสอบ
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ
เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นคาขอ/ผู้ผ่านคุณสมบัติ
เบื้องต้น/ผู้ได้รับการรับรอง
ใบสรุปผลการทดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ใบสรุปผลการตัดสินการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาหรือ
ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
2. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี
ให้เป็นไปตามพันธกิจของส่วนงาน
3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปีระดับ
ส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี



2.1-01
2.1-02
2.1-04
2.1-05



5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงาน



6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาส่วนงานเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาส่วนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
จัดทาหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีในปีปัจจุบันหรือ
ปีต่อไป



2.1-06
2.1-07
2.1-08
2.1-09
2.1-10
2.1-06
2.1-07
2.4-05
2.4-06
2.1-11

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

มีการ
ดาเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน







คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

ไม่ได้
ดาเนินงาน

2.1-12
2.1-13
2.1-14
2.1-03

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาหรือปณิธาน และวัตถุประสงค์ของส่ วน
งาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
ส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานัก ระยะ 4 ปี พ.ศ. 25602564) (เอกสารหมายเลข 2.1–01)
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เนื่องจากชุดเดิม
หมดวาระการดารงตาแหน่ง และเพื่อให้การบริหารงานภายในสานักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี ค าสั่ ง ที่ 061/2560 ลงวั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2560 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ เป็นผู้อานวยการสานัก
พัฒนาเทคนิคศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นั้น ใน
การนี้ สานักได้ดาเนินการจัดสมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางและการพัฒนาสานักสู่ 4.0
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารชุดใหม่ (เอกสารหมายเลข 2.1-02) และได้แถลง
นโยบายต่อบุคลากรสานัก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นาแจ้งคณะกรรมการบริหารสานัก
ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการประจาสานัก
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2.1-04)
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทบทวนแผนกลยุ ทธ์และแผนปฏิบัติการระยะกลางแผน ปี 2562-2564 และตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและภาระงานตามพันธกิจของส่วนงาน
บริการวิชาการ ได้มอบให้สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดทาข้อมูลการปรับโครงสร้างของสานัก
จากเดิมที่มี 4 ฝ่าย 2 ศูนย์ 1 สานักงาน (เอกสารหมายเลข 2.1-05) เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร
สานัก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้ปรับปรุงโครงสร้างเป็น 3 ฝ่าย 1 ศูนย์
1 สานักงาน และได้นาโครงสร้างดังกล่าวจัดเสวนาปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสานัก
เพื่อรับฟังความความคิดเห็นของบุคลากรทั้งสานัก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และนาเข้า
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สานักปรับโครงสร้าง โดยขอให้
สานักปรับชื่อฝ่ายให้มีความสอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจของสานัก ซึ่งสานักได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 2
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไปตามพันธกิจของส่วนงาน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จากผลการสัมมนาได้มีการกาหนด
กรอบกลยุทธ์ของสานักที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสานักและมหาวิทยาลัย ออกเป็น 3 ด้าน
ดังนี้
1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้
3. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

53
เกณฑ์

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
ทุกหน่วยงานภายในสานักต้องดาเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ มาจัดทาโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้การจัดทาแผนงานสอดคล้องกับพันธกิจหลักของสานักทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ การ
กาหนดกิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ มีการกาหนดค่า เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ซึ่งงานนโยบายและแผนจะทาการ
รวบรวม วิเคราะห์และจัดทาสรุป และนาเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้ทุก
ส่วนงานนาไปจัดทาแผนการปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข
2.1-06) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 2.1-07)
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปีระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการถ่ายทอดนโยบายการบริหาร และแผนกลยุทธ์ ไปยังทุก
หน่วยงาน โดยการจัดทาหนังสือเวียนแจ้งหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สานักงาน/โครงการ เพื่อถ่ายทอด
แผนให้กับบุคลากรทุกคนจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ให้สามารถนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ งนาขึ้นระบบอินทราเน็ตของส านั ก \\202.44.35.151\
ShareShare\ปี62\แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (60-64)) เพื่อให้บุคลากร
ทุกคนทราบทิศทางการดาเนินงานที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (เอกสารหมายเลข 2.1-08 และ
เอกสารหมายเลข 2.1-09)
มีตัว บ่งชี้ของแผนกลยุ ทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ล ะตัว บ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และได้
ดาเนิ น การจั ดท าตัว บ่ งชี้ ก ารด าเนิ น งานที่บ างส่ ว นได้ บูร ณาการกับ ตั ว ชี้ วั ดอื่ น ตามกรอบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ได้แก่ ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. 2561 และ
ประจาปี พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 2.1-10) ตัวชี้วัดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และดาเนินการจัดทาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพันธกิ จหลักของ
หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 2.1-06 และ 2.1-07)
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงาน
ทุ ก หน่ ว ยงานภายในส านั ก มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนที่ ว างไว้ ค รบทุ ก พั น ธกิ จ และ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารฯ
ทราบเป็นประจาทุกเดือน โดยผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข 2.4-05 และ 2.4-06)
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
สานักดาเนินการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เป็นประจาทุกไตรมาส
(ทุก ๆ 3 เดือน) จานวน 4 ครั้ง ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจาปี โดยงานนโยบายและแผน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา และสรุ ปผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการ
ประจาสานักพิจารณา (เอกสารหมายเลข 2.1-11)
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ข้อ 7

ข้อ 8

ผลการดาเนินงาน
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาส่วนงานเพื่อพิจารณา
สานักมีการติดตามการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยดาเนินการจัดทารายงาน
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ จานวน 2 ครั้ง รอบ 9 และรอบ 12 เดือน (เอกสาร
หมายเลข 2.1-12) และรายงานสรุปผลงานที่สาคัญในรอบปีตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 2.1-13) เสนอรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และสิ้นปีงบประมาณจัดทาสรุปรายงานผล
การปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข 2.1-14) รายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาสานัก
มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาส่วนงานไป
ปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ และจั ด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ใ นปี ปั จ จุ บั นหรื อ
ปีต่อไป
มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการประจาส่วนงานในเรื่อง
ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปปรับปรุง (เอกสารหมายเลข 2.1-03) โดยที่ประชุมเห็นชอบ
แผนการดาเนินงาน และสานักได้ดาเนินการของบประมาณแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. 2562 และ
ได้รั บ การจั ดสรรงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 10 รายการ และรายการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างจานวน 2 รายการ วงเงินรวม 1,708,600 บาท

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
กระบวนการพัฒนาแผน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

8

8

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สานักมีการกาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา :
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาส่วนงาน
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รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.1–01
เอกสารหมายเลข 2.1–02
เอกสารหมายเลข 2.1–03
เอกสารหมายเลข 2.1–04
เอกสารหมายเลข 2.1–05
เอกสารหมายเลข 2.1–06
เอกสารหมายเลข 2.1–07
เอกสารหมายเลข 2.1–08
เอกสารหมายเลข 2.1–09
เอกสารหมายเลข 2.1–10
เอกสารหมายเลข 2.1–11
เอกสารหมายเลข 2.1–12
เอกสารหมายเลข 2.1–13

เอกสารหมายเลข 2.1–14
เอกสารหมายเลข 2.4–05
เอกสารหมายเลข 2.4–06

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2560-2564)(ฉบับปรับปรุง)
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางและการพัฒนาสานักสู่ 4.0
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการระยะกลางแผน ปี 2562 - 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
- เอกสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ฯลฯ
โครงสร้างสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
แผนปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. 2562
เอกสารสรุ ป โครงการ/กิ จ กรรมที่ ข อด าเนิ น การในปี ง บประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
บันทึกการจัดทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
แผนคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาไตรมาสที่ 1 - 4 ประจาปี พ.ศ. 2561 และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาไตรมาสที่ 1 - 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการปฏิบั ติ ง านตามรั บรองรอบ 9 เดื อ น และ 12 เดื อ น
ประจาปี พ.ศ. 2561 และรายงานผลงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ประจาปี พ.ศ. 2562
- รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม ประจาปี พ.ศ. 2561
- รายงานแผน/ผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
- รายงานผลการปฏิบัติงานดาเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน โดยเป็นแผนที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็น
ไปตามแผนที่กาหนด



3. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะ
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ



5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและแผน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข



2.2-01
ถึง
2.2-04
2.2-05
ถึง
2.2-11
2.2-12
2.2-13
2.2-14
ถึง
2.2-18
2.2-19



2.2-20





คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
สานักพัฒนาเทคนิคศึ กษาเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานนาเสนอโครงการจัดฝึกอบรม/
สัมมนา การศึกษาดูงาน ประจาปีตามรอบปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ทางานและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยมีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเป็นผู้จัดทาแผนการ
ฝึกอบรมภายในประจาปีของสานัก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์ความต้องการที่
แท้จริงในการพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยงานบุคคล สานักงานผู้อานวยการ ได้จัดทาแบบ
สารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าในสายงาน
(เอกสารหมายเลข 2.2-01) และนาข้อมูลที่ได้มาทาการสรุปและวิเคราะห์หาอัตรากาลังของ
บุคลากรในปัจจุบันตลอดจนการวางแผนทดแทนอัตรากาลังจาก การเกษียณอายุ การลาศึกษาต่อ
การขอผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน และจัดทาเป็น แผนพัฒนาบุคลากร (เอกสาร
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ข้อ 2

ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
หมายเลข 2.2-02) ในการพัฒนาบุคลากรสานักได้ประกาศเป็นนโยบายคุณภาพ ISO 9001 :
2015 ข้อ 3 ว่าด้วย การให้การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรทุกคน เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนา
บุ คลากร การจั ดการศึกษาผ่ า นเครือข่ายอิเ ล็ กทรอนิกส์ และการบริการวิ ช าการให้ เป็น ที่
ยอมรับของสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
ผู้บริหารที่ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.2-03) และ
ข้อมูลจากสรุปผลการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
(เอกสารหมายเลข 2.2-04)
สานักได้ดาเนินการด้านบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ดังนี้
 มี ก ารสรรหา คั ด เลื อ ก อย่ า งเป็ น ระบบ โปร่ ง ใส ตามระเบี ย บราชการ ว่ า ด้ ว ยการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อให้ได้บุคลากรตามความสามารถที่ต้องการ
 ใบพรรณาหน้าที่ (Job Description) (เอกสารหมายเลข 2.2-05)
 การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรสานักยึดตามระเบียบ
ของทางมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.2-06)
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนเพื่อพัฒนาคุณวุฒิและ
พั ฒ นาทั กษะในวิ ช าชี พที่ เกี่ ยวข้ อง โดยการจั ด ฝึ ก อบรม/สั ม มนาภายในส านั ก มี คู่ มื อ
ปฏิบัติงานกาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบปฏิบัติ (Procedure Manual :
QP24) เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรภายใน (เอกสารหมายเลข 2.2-07) และนามาจัดทา
แผนการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เอกสารหมายเลข 2.2-08) ซึ่งได้ มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ โดยรายงาน
สรุ ป ผลประเมิน ผลความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้า รับ การฝึ ก อบรมตามแผนการฝึ ก อบรมให้
ผู้บริหารได้รับทราบ (เอกสารหมายเลข 2.2-09)
 มีการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข
2.2-10) มีจานวน 3 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 2 คน คือ
1. นายวัชรชัย สุขสามัคคี ช่างเทคนิค สังกัดฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
2. นายวัชระ พอกพูน ช่างเทคนิค สังกัด ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
และระดับปริญญาโท จานวน 1 คน คือ นางสาวกัญญ์ปภัส ว่องเจริญโชควรการ ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา สังกัด สานักงานผู้อานวยการ
 มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะวิชาชีพต่าง ๆ โดยการส่ง
เข้ารับการอบรม/สัมมนา ฟังบรรยาย และประชุมทางวิชาการทั้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก และบันทึกในฐานข้อมูลและจัดทารายงานสรุปผลประจาเดือน (เอกสาร
หมายเลข 2.2-11)
ส านั กมี ระบบการติ ดตามบุ คลากรให้ นาความรู้แ ละทักษะที่ ได้จ ากการพัฒ นามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลของการอบรม/การ
พัฒนา โดยให้รายงานผลการเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน นาเสนอผลงาน และสิ่งที่ได้มาพัฒนา
ในการปฏิบั ติ งานหรื อ ปรับ ปรุง หลั งจากเข้ าร่ว มกิจ กรรมแล้ ว โดยผ่ า นผู้ บั งคับ บัญชาตาม
ระดับ ชั้น ในใบรายงานผลการฝึ ก อบรม/สั ม มนาภายนอกของส านัก พัฒ นาเทคนิค ศึก ษา
(เอกสารหมายเลข 2.2-12) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม/สัมมนา
ภายนอก (เอกสารหมายเลข 2.2-13)
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เกณฑ์
ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
สานักมีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากรสานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา เพื่อการดาเนินงานกากับดูแล การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 2.2-14) มี ก ารน าข้ อ มู ล จรรยาบรรณลงระบบฐานข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร
http://202.44.35.151 ของสานักซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ มีการปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่ในเรื่อง
จรรยาบรรณของบุคลากร และมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณบุ คลากรของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนืออย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอทุกปี (เอกสารหมายเลข 2.2-15) มีการจัดเสวนา เรื่อง “การปรับโครงสร้าง
และธรรมาภิบาลของสานัก ” เพื่อให้บุคลากรทั้งส่วนงานได้รับทราบการปรับโครงสร้างการ
แบ่งหน่วยงานและหน้าที่รับผิดชอบของสานัก ตลอดจนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานโดยผู้อานวยการและทีมผู้บริหาร
ของส านั ก ทั้ง 4 ท่าน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ บุคลากรได้
สอบถามในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารได้ตลอดเวลา โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมจานวน 63 คน (เอกสารหมายเลข 2.2-16) และมีการจัดทาแบบประเมินเพื่อ
ประเมินระดับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.2-17) ผลการ
ประเมินระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.2-18)
งานบุคคลได้ทาสารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 เพื่อทาการปรับปรุงแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของสานักให้เป็นปัจจุบันและทาการสรุปเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560) โดยได้ทาการสรุปในเชิงปริมาณ “แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)” เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก
และส่ ง ให้ กั บ ฝ่ า ยพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรต่ อ ไป
(เอกสารหมายเลข 2.2-19)
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้นาผลการสรุปเปรียบเทียบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
สานัก ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2564 และ แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) (เอกสารหมายเลข 2.2-20) เพื่ อเป็ นแนวทางในการทบทวนและปรับ ปรุ ง
แผนการการฝึกอบรมบุคลากรภาย ประจาปี 2563 ต่อไป

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

4

4

4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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จุดแข็ง :
มีการตรวจสอบและแจ้งเตือนบุคลากรให้รับทราบเมื่อบุคลากรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในเบื้องต้นที่
จะสามารถขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นได้
จุดที่ควรพัฒนา :
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการศึกษาต่อและสร้างผลงานทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
จัดกิจกรรมด้ านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและพัฒนาทักษะ/ความรู้ของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.2–01
เอกสารหมายเลข 2.2–02
เอกสารหมายเลข 2.2–03
เอกสารหมายเลข 2.2–04
เอกสารหมายเลข 2.2–05
เอกสารหมายเลข 2.2–06
เอกสารหมายเลข 2.2–07
เอกสารหมายเลข 2.2–08
เอกสารหมายเลข 2.2–09
เอกสารหมายเลข 2.2–10
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

2.2–11
2.2–12
2.2–13
2.2–14

เอกสารหมายเลข 2.2–15
เอกสารหมายเลข 2.2-16

รายงานสรุปผลการสารวจความต้องการของบุคลากรสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
ประกาศสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง นโยบายคุณภาพ ISO 9001
ข้อมูลจากสรุปผลการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ใบพรรณนาหน้าที่ (Job Description)
การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากร
สานักยึดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ระเบียบปฏิบัติ (Procedure Manual : QP 24) เรื่อง การฝึกอบรม
บุคลากรภายใน
แผนการฝึกอบรมประจาปี 2560 และแผนการฝึกอบรมประจาปี 2561
สรุปผลประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการ
ฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ 2560
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศโดยใช้เวลานอกราชการ เอกสารแสดงสถานะการศึกษา
และเอกสารการแจ้งข้อมูลตารางเรียน
การบันทึกข้อมูลบุคลากรที่เข้ารับฝึกอบรม/สัมมนา ฯลฯ
ใบรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอกของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ใบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก
คาสั่งสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ 05/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ กากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากรสานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
คาสั่ งส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ 16.1/2559 เรื่อง ให้ บุคลากรของ
ส านักปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลั ย ลงวัน ที่ 31
พฤษภาคม 2559
โครงการการเสวนา เรื่อง “การปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสานัก”
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เอกสารหมายเลข 2.2-17
เอกสารหมายเลข 2.2-18
เอกสารหมายเลข 2.2–19

เอกสารหมายเลข 2.2–20

แบบประเมินระดับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
รายงานผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ดังนี้
- สรุปผลการสารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
- สรุปรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่สามารถกาหนด
ตาแหน่งให้สูงขึ้น
- บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สรุปผลเปรียบเทียบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสานัก
ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2564 และ แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีนโยบาย และกาหนดหัวข้อการดาเนินงานเพื่อพัฒนาส่วนงานสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 หัวข้อในประเด็นต่อไปนี้
 ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน
 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ของเสีย
 น้า
 การขนส่ง
 การจัดการศึกษา
2. มีแผนการดาเนินงานพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวตาม
หัวข้อที่กาหนด



2.3-01
2.3-02



3. มีการดาเนินงานตามแผน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และนาผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนหรือการดาเนินงาน
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับหรือนาไปใช้จากหน่วยงาน
ภายนอก




2.3-02
2.3-03
2.3-04
2.3-05
2.3-05

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน



คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ไม่ได้
ดาเนินงาน

2.3-06

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

62
ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและตระหนักในเรื่องการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน จึงได้มีการประกาศใช้มาตรการการประหยัด
พลังงานมาไม่น้อยกว่า 8 ปี และสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อ
เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ ปี 2560 โดยมีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต
การรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสานึก รับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ในรอบปี 2561-2562 ได้มีการรณรงค์เรื่องการแยกขยะร่วมกับ
ทางมหาวิทยาลัยและจัดทาโครงการแยกขยะและโครงการลดการใช้ กระดาษ โดยร่วมกันกับ
กิจกรรม 5ส โดยดาเนินการจัดกิจกรรม 5ส Big Cleannig Day and Green University
ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ รศ.ดร.กฤตชัย ศรีบุญมา
มาบรรยายเรื่อง Green University มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอย่างไร และสานัก
ได้มีมาตรการด้านการประหยัดพลังงานเพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1. ระบบเครื่องปรับอากาศ
1.1 การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้กาหนดเครื่องปรับอากาศที่มีฉลาก
ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5
1.2 กาหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศให้เปิดระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.
1.3 กาหนดให้ปิดเครื่องปรับอากาศ ถ้าไม่มีผู้ ปฏิบัติงานอยู่ในห้องทางานเกินครึ่ง
ชั่วโมง
1.4 ให้ปรับอุณหภูมิห้องทางาน ห้องประชุม หรือห้องที่ใช้ระบบปรับอากาศทั้งหมด
ให้ มี อุ ณ หภู มิ ไ ม่ ต่ ากว่ า 25 องศาเซลเชี ย ส ยกเว้ น ห้ อ งที่ มีค วามจ าเป็ น ต้ อ ง
ควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ
1.5 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกาเนิดความร้อนในห้องที่มี
การปรับอากาศ
1.6 บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยทาความสะอาดแผ่นกรองทุกเดือนและล้าง
เครื่องทุก 6 เดือน
2. ระบบไฟแสงสว่าง
2.1 ให้เปิดไฟแสงสว่างหรือลดการเปิดไฟแสงสว่าง (ปิดไฟแสงสว่างบางดวง) ในห้อง
ทางานในขณะที่ใม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ หรือเปิดไฟแสงสว่างในปริมาณเท่าที่จาเป็น
สาหรับไฟส่องสว่างตามทางเดินให้พิจารณาเลือกปิดบางดวงหรือบางช่วงโดยไม่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 ให้ปิ ดไฟแสงสว่างหลัก และเปิดไฟแสงสว่างเท่าที่จาเป็นในช่วงเวลาพักเที่ยง
12.00 – 13.00 น.
2.3 บารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างสม่าเสมอ โดยการทาความสะอาดฝาครอบ
โคมหลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่องสว่าง
2.4 ให้พิจารณาติดตั้งสวิตช์กระตุกในส่วนที่จาเป็นต้องมีมาตรการประหยัดเพิ่มเติม
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ผลการดาเนินงาน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
3.1 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กาหนดคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองต่อการประหยัด
พลังงานสูงสุด
3.2 ปิดเครื่องในช่วงเวลาพัก ขณะไม่ใช้งาน และถอดปลั๊กเวลาพักเที่ยง
3.3 ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเกินกว่า 15 นาที
(Standby mode)
3.4 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทันทีหลังเลิกการใช้งาน และควรถอดปลั๊กออกหรือปิด
สวิตช์ระบบจ่ายไฟฟ้าหลังเลิกงาน
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว
ให้ผู้บังคับบัญชากวดขันโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้นาเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้งาน ใน
กรณีที่มีความจาเป็นต้องนาเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้งานเพื่อภารกิจของสานักให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาว่ามีความจาเป็นต้องใช้งาน โดยให้ตรวจสอบสภาพว่ามีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย สามารถใช้งานร่วมกันได้
5. การประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
5.1 ให้มีการบริหารจัดการใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับงาน เส้นทางการเดินทาง จานวน
ของผู้ โ ดยสารและสัมภาระ โดยคานึงถึงการสิ้ นเปลื องเชื้อเพลิ ง เลื อกการใช้
บริการไปรษณีย์ โทรสาร และ e-mail ในการส่งเอกสารของหน่วยงานแทนการ
ใช้รถยนต์
5.2 กรณีต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน หรือในเส้นทางเดียวกัน ให้
ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการประสานงานให้มีการใช้รถยนต์ร่วมกัน
5.3 กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ จานวน 1-2 คน ให้พิจารณาเดินทางโดย
รถรับจ้าง (TAXI)
5.4 ให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ใช้ความเร็วของรถไม่เกิน
90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และควรวางแผนเพื่อควบคุมเวลาในการเดินทาง
5.5 ห้ามมิให้ติดเครื่องยนต์รถขณะรอใช้งาน
6. การประหยัดน้า
6.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีหน้าที่ควบคุมการใช้น้าประปา โดยการใช้น้าประปาอย่าง
ประหยัดและปิดก๊อกน้าให้สนิทเมื่อเลิกใช้
6.2 กรณีจาเป็นต้องใช้น้าประปาเพื่อการดูแลพืชสวน ให้ควบคุมปริมาณการใช้เท่าที่
จาเป็นตามความเหมาะสม
7. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้ความสาคัญด้านการประหยัดพลังงานที่ใช้ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของสานัก โดยถ่ายทอดมาตรการ/กาหนดมาตรการเพิ่มเติมของแต่ละหน่วยงานตามความ
จาเป็นให้ชัดเจนและติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ซึ่งทั้งหมดนี้มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 2.3-01)
และมีแผนการดาเนิ นงานพัฒ นาส่ว นงานสู่ มหาวิทยาลั ยสี เขียว ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ในประเด็นเรื่องพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และน้า (เอกสารหมายเลข 2.3-02)
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ผลการดาเนินงาน
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
การดาเนินงานการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมใน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คาสั่งที่ 35/2560
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ดาเนินการเปรียบเทียบค่าการใช้กระแสไฟฟ้าของสานัก
ในปัจจุบันกับปีก่อนหน้า (เอกสารหมายเลข 2.3-03) ทบทวนประกาศสานักเรื่องมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ส่งเสริม รณรงค์การประหยัดพลังงานให้เป็นรูปธรรม วางแผนและประสานงาน
การซ่อมบ ารุ งอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อม และรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสานัก ได้มีการจัดทาแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการงานอาคาร
สถานที่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และแผนการดาเนินงานสอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.3-04)

ข้อ 3

มีการดาเนินงานตามแผน โดยมีส่ วนร่วมของบุคลากรถือปฏิบัติตามประกาศใช้มาตรการ
ประหยัดพลังงานฉบับ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และมีการบูรณาการนาเอากิจกรรม 5 ส
เข้ามารวมอยู่ด้วยในเรื่อง การล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้กาหนด
หัวข้อการดาเนินงานเพื่อพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาจึงได้
จัดทาแผนการดาเนินงานด้วยกัน 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านพลังงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
และดาเนินการจัดทาแผนย่อยของแต่ละงาน
2. ทาการปรับปรุงฝ้าเพดานศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาฯ ที่ชารุด ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย ทาการทาสีใหม่ และเปลี่ยนโคมไฟสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่องสว่าง ช่วยในการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งหลอด LED
3. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพิ่มเติม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร
2. ด้านของเสีย มีรายละเอียดดังนี้
1. ตรวจสอบ/จาหน่ายพัสดุประจาปีตามระเบียบพัสดุ
2. จัดทาโครงการ Big Cleaning Day and Green University 5ส
3. โครงการลดการใช้กระดาษ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมเมสเซน
เจอร์ (Line) ภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
4. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และดาเนินการให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
3. ด้านน้า มีรายละเอียดดังนี้
1. มีการประชาสัมพันธ์เรื่องหากพบการชารุดของระบบสุขภัณฑ์ให้แจ้งคณะกรรมการ
งานอาคารสถานทีด่ าเนินการปรับปรุงแก้ไข
2. มีการดาเนินการจัดทาระบบเพิ่มแรงดันท่อส่งน้ารอบสานักโดยคณะกรรมการ 5ส
อีกทั้งยังมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว
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ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
4. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย มีรายละเอียด ดังนี้
1. มีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ที่ติดตั้งภายในอาคารให้พร้อมใช้งาน โดยทาการเปลี่ยน
สารเคมี จานวน 8 ถัง
2. ตรวจเช็คระบบเตือนภัยด้วยเสียง โดยทาการซ่อมแซมสายกริ่งสัญญาณเตือนภัย
3. ทาผังเส้นทางการหนีไฟ ติดตั้งภายในอาคาร เพื่อให้บุคลากร มีความพร้อมในการ
หนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2.3-5)
1. งานบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
1.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร จานวน 66 จุด เสร็จ 50%
1.2 ระบบควบคุมและป้องกันการจ่ายกระแสไฟฟ้า จานวน 10 จุด เสร็จ 50%
1.3 หม้อแปลงไฟฟ้า ทาความสะอาดสวิตช์เกียร์ห้องหม้อแปลง เสร็จ 100%
1.4 เครื่องปรับอากาศ จานวน 57 เครื่อง เสร็จ 141.67%
1.5. แทงค์น้าและท่อส่งน้า แก้ไขน้าท่วมขังดาดฟ้า เสร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
1.6. ระบบประปาและสุขภัณฑ์ จานวน 73 จุด เสร็จ 91.67%
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และดาเนินการให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
ภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้มีการรณรงค์ให้นาขยะประเภทอันตราย ซึ่งประกอบด้วย
แบตเตอรี่ กระป๋องสี ที่มีการใช้งานหมดแล้วแยกออกจากขยะทุกประเภทและจะมีการนาไป
ทาลายทิ้งและได้รับถังขยะ ซึ่งจัดทาโดยมหาวิทยาลัย มาใช้งานภายในสานัก จานวน 2 ชุด
อีกทั้ง ยังร่วมกันกับสานักงานเขตบางซื่อที่มีการรณรงค์ให้นาขยะประเภทอันตรายมากาจัด
(เอกสารหมายเลข 2.3-6)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

4

4

4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
- มีการนามาตรการประหยัดพลังงานมาบูรณาการณ์ร่วมกันกับกิจกรรม 5 ส
- มีคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบโดยตรง
จุดที่ควรพัฒนา :
ควรนาผลการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานมาทาการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการเสริมแรงกระตุ้นและเกิดการปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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แนวทางการพัฒนา :
ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาส่วนงานไปสู่ Green University
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.3–01

เอกสารหมายเลข 2.3–02
เอกสารหมายเลข 2.3–03
เอกสารหมายเลข 2.3–04
เอกสารหมายเลข 2.3–05
เอกสารหมายเลข 2.3–06

- ประกาศสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง กาหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
- ประกาศสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง นโยบายการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.
2558
- โครงการจัดกิจกรรม 5ส Big Cleannig Day and Green University
แผนการดาเนินงานพัฒนาส่วนงานสู๋มหาวิทยาลัยสีเขียว สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา
- คาสั่งสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงาน
อาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- มีการดาเนินการเปรียบเทียบค่าการใช้กระแสไฟฟ้าของสานัก
แผนการดาเนินงานของคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
เอกสารโครงการลดการใช้กระดาษ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วย
โปรแกรมเมสเซนเจอร์ (Line) ภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์



2. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดาเนินงานของส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน



3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม
4. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส่วนงานตามศักยภาพ



5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง
10 ประเด็น ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน



คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.4-01
2.4-02
2.4-03
2.4-04
2.4-05
2.4-06
2.4-07
2.4-08
2.4-09
2.4-10
2.4-11
2.4-12
2.4-13
2.4-05
2.4-14
2.4-15
2.4-16
2.4-17
2.4-18
2.4-19
2.4-20
2.4-21
2.4-05
2.4-06
2.4-10
2.4-11
2.4-12
2.4-13
2.4-22
2.4-23
2.4-24
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
สานักมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักตามองค์ประกอบที่กาหนด และปฏิบัติ
หน้าที่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาสานัก พ.ศ. 2551 (เอกสารหมายเลข 2.4-01) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สานักตามโครงสร้างการบริหารสานัก (เอกสารหมายเลข 2.4-02) สานักมีการกาหนดวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจนและกาหนดทิศทางการดาเนินงานในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
พัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ และด้ านการ
รับรองสมรรถนะของบุคคล และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของทุกหน่วยงาน เพื่อนาไป
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับพันธกิจของสานักและของมหาวิทยาลัย ที่กาหนด
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานัก (เอกสารหมายเลข 2.4-03)
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เนื่องจากชุดเดิม
หมดวาระการดารงตาแหน่ง และเพื่อให้การบริหารงานภายในสานักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี ค าสั่ ง ที่ 061/2560 ลงวั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2560 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ เป็นผู้อานวยการสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และ ได้แถลง
นโยบายต่อบุคลากรส านัก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สานั กพัฒนา
เทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.4-04) แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารสานัก ครั้งที่ 12/2560
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 2.4-05) และแถลงนโยบายคณะกรรมการประจา
สานัก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561 (เอกสารหมายเลข 2.4-06)
สานักได้ดาเนินงานการบริการวิชาการภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และมีการตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนาและ
ผลิ ตสื่ อการเรี ย นการสอน การออกแบบพัฒ นาและดาเนินการวิจัย และการออกแบบและ
พัฒนาหลักสู ตรการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา
เพื่อให้ ผู้ รั บบริ การมั่นใจได้ว่าในการดาเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักคานึงถึงคุณภาพและ
มาตรฐานสากล และให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการ
รับรองระบบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) (เอกสารหมายเลข 2.4-07)
ข้อ 2

ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน
สานักมีการกากับ ติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งเป็นกิจกรรมสาคัญที่มุ่งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อนาเสนอผู้บริหารพิจารณาและตัดสินใจ และ
ให้ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดทารายงานเป็นระยะ ๆ
สานักจึงได้กาหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้สามารถ
นาผลประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป และมีการติดตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ.
2561 (เอกสารหมายเลข 2.4-08) และ พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 2.4-09) ดังนี้คือ
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เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน
1. ติดตามและรายงานผลปฏิบัติการทุกไตรมาส (เอกสารหมายเลข 2.4-10)
2. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส (เอกสารหมายเลข 2.4-11)
3. ติดตามและรายงานผลการให้บริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.4-12)
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.4-13)
ดาเนินการติดตามในคณะกรรมการบริหารสานักทุกเดือนโดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน
จะสรุปผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี และรายงาน
ปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 2.4-05)
ตลอดจนจัดทาฐานข้อมูลการบริหารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจและพัฒนา
ส่ ว นงานต่ า ง ๆ ดั ง นี้ ด้ า นการเงิ น และงบประมาณ ด้ า นการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ ด้ า นการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านการปฏิบัติงานประจา ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า และด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิง (www.ited.kmutnb.ac.th/ited_mis)

ข้อ 3

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
สานักมีการแต่งตั้งและมอบอานาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารระดับรองผู้อานวยการ ผู้ช่วย
ผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ฯ (เอกสารหมายเลข 2.4-14) สานักมีการสนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานจะจัดให้มีการ
ประชุมประจาเดือนของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานผล/ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานของแต่
ละงาน รวมทั้งการเสนอข้อคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานได้ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-15) และนาแจ้งคณะกรรมการบริหารสานักเป็นประจาทุกเดือน
นอกจากนี้เพื่อให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ที่ต้องติดตาม/รับส่งข้อมูลการบริหาร
จัดการและงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงาน เพื่อ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
คล่องตัว สานักจัดให้มีระบบ Intranet ภายในหน่วยงาน จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง
ไลน์ (line) โดยตั้งไลน์กรุ๊ป จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการบริหาร สาหรับผู้บริหาร
และกลุ่ม สพท. สาหรับบุคลากรสานัก ดาเนินการแจ้งข่าว หากมีเรื่องใดที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
สามารถใช้ช่องทางสื่อสารนี้ได้ทันที และทราบเรื่องหรือนโยบายในด้านต่าง ๆ ที่สานักกาหนด
ไว้ให้บุคลากรถือปฏิบัติและเป็นแนวทางในการดาเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2.4-16)

ข้อ 4

ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานเต็ม
ตามศักยภาพ
สานักมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อดาเนินงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
และหารือร่วมกันในการพัฒนางานต่าง ๆ ของสานัก เช่น งาน 5ส งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
งาน ISO งานวารสาร และงานพระดาบส เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.4-17) โดยสานักเน้น
ให้บุคลากรทุกระดับได้มีการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจัดฝึกอบรม
สัมมนาและส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่บุคลากรสนใจและตรงกับงานที่ปฏิบัติงาน โดยจัดทา
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ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากรของสานักและจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร ปีละ 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน) ตลอดจนจัดสรรงบประมาณการวิจัยอีกปีละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรส านั ก ส่ ง ผลให้ มี บุ ค ลากรส านั ก จ านวน 2 ราย ได้ รั บ รางวั ล ด้ า นการวิ จั ย
(เอกสารหมายเลข 2.4-18) และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประเภทสายวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-19)
มีการส่งเสริ มสนับสนุนเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับสวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร ด้วยการพิจารณาออกประกาศสานัก เรื่อง สวัสดิการ
สงเคราะห์บุคลากรสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2558 เพื่อให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่บุคลากรสานักนอกเหนือไปจากสิทธิประโยชน์ของทาง
ราชการและมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ และหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรค่ า ด าเนิ น การส่ ว นงานและ
ค่าตอบแทนผู้ดาเนินการงานบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.4-20)
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
ผู้ บ ริ ห ารส านั ก บริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง
มหาวิทยาลัยและสานักเป็นสาคัญ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ ด้านการตอบสนอง ด้านภาระรับผิดชอบ ด้า นความ
โปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการกระจายอานาจ ด้านนิติธรรม ด้านความเสมอภาค และ
ด้านมุ่งเน้ นฉัน ทา ทาให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ สานักได้ดาเนินการให้มีการประเมินผู้บริหารและความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของบุคลากรสานักและจัดทารายงานสรุปผลการประเมินฯ (เอกสารหมายเลข 2.4-21)
และเพื่อเป็นการสะท้อนภาพของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วน และนาแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก และคณะกรรมการประจาสานัก
รับทราบผลประเมินฯ (เอกสารหมายเลข 2.4-05 และ 2.4-06) สานักมีการจัดทารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ รายงานสรุปการใช้ เงิน ของสานัก จาแนกตาม
แหล่งต่าง ๆ ประจาปี (เอกสารหมายเลข 2.4-10, 2.4-11. 2.4-12 และ2.4-13) และรายงาน
การบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 2.4-22) เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักเป็น
ประจาทุกปี รวมทั้งการจัดทารายงานประจาปี (เอกสารหมายเลข 2.4-23) และการจัดทา
จดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่และประชาสั มพันธ์ผลงานและภาพลั กษณ์ของส่ว นงาน (เอกสาร
หมายเลข 2.4-24)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

5

5

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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จุดแข็ง :
- มีนโยบายชัดเจนและส่งเสริมการทางาน
- นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดาเนินงานอย่างชัดเจน
แนวทางการพัฒนา :
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและใช้องค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น
- นาผลการประเมินผู้บริหารไปปรับปรุงการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.4-01
เอกสารหมายเลข 2.4-02
เอกสารหมายเลข 2.4-03
เอกสารหมายเลข 2.4-04
เอกสารหมายเลข 2.4-05
เอกสารหมายเลข 2.4-06
เอกสารหมายเลข 2.4-07
เอกสารหมายเลข 2.4-08
เอกสารหมายเลข 2.4-09
เอกสารหมายเลข 2.4-10
เอกสารหมายเลข 2.4-11
เอกสารหมายเลข 2.4-12
เอกสารหมายเลข 2.4-13
เอกสารหมายเลข 2.4-14
เอกสารหมายเลข 2.4-15
เอกสารหมายเลข 2.4-16
เอกสารหมายเลข 2.4-17
เอกสารหมายเลข 2.4-18
เอกสารหมายเลข 2.4-19

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาสานัก พ.ศ. 2551 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสานัก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2560-2564)
- คาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- การประชุมชี้แจงนโยบายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายงานประชุมคณะกรรมการประจาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(MASCI)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลปฏิบัติการทุกไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส
รายงานผลการให้บริการวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ฯ
รายงานการประชุมสานักงานผู้อานวยการ
ตัวอย่างไลน์กรุ๊ปที่ใช้ติดต่อสื่อสาร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
การรับรางวัลบุคลากรสานัก ด้านวิจัย
การรับรางวัลบุคลากรสานัก ด้านปฏิบัติงานดีเด่น
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เอกสารหมายเลข 2.4-20

เอกสารหมายเลข 2.4-21
เอกสารหมายเลข 2.4-22
เอกสารหมายเลข 2.4-23
เอกสารหมายเลข 2.4-24

- ประกาศสานัก เรื่อง สวัสดิการสงเคราะห์บุคลากรสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2558
- หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าดาเนินการส่วนงานและค่าตอบแทน
ผู้ดาเนินการงานบริการวิชาการ
รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา
รายงานสรุปผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
รายงานประจาปี 2561
จดหมายข่าวของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงาน



2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ
ทีด่ ีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.5-01
2.5-02
2.5-03
2.5-04
2.5-05



2.5-05
2.2-06
2.2-07



2.5-08



2.5-09
2.5-10
2.5-11
2.5-12

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข
2.5-01) โดยได้มีการประชุมเป็นประจาทุก 3 เดือน (เอกสารหมายเลข 2.5-02) ซึ่งได้มีการ
จัดทาแผนการดาเนินการจัดการความรู้ของสานักปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (เอกสารหมายเลข 2.5-03) และมีการทบทวนผลการจัดการ
ความรู้ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตามกรอบ
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ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน KM ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาและมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2562
(เอกสารหมายเลข 2.5-04) ให้ส อดคล้ องตามเป้าหมาย กลยุทธ์และพันธกิจของส านักและ
มหาวิทยาลัย คือเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการแก่สังคม
สานั กพัฒ นาเทคนิ คศึกษา มีการกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้า หมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะตามพันธกิจหลักของสานัก 4 ด้าน คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการแก่สังคม (เอกสารหมายเลข 2.5-05) โดยกาหนดให้
แต่ละฝ่ายจัดทาองค์ความรู้ ในขอบข่าย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ และด้ า นการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
สานั กพัฒนาเทคนิ คศึกษา มีการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และประสบความ
สาเร็จตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2562 โดยแผนการจัดการความรู้มี 2 กิจกรรม คือ
1. ในปีงบประมาณ 2562 สานักส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการจัดทา KM ของบุคลากร
ตามกรอบแผนการจัดการความรู้ โดยกาหนดเป้าหมายการจัดทา KM 1 เรื่อง/ฝ่าย/ศูนย์/สานักงาน
และให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน ได้ครบตามกรอบแผนงาน 100 % คือ KM
จานวน 7 องค์ความรู้ จากกรอบเป้าหมายของ 7 หน่วยงาน โดยเน้นองค์ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาในงานการปรับปรุงพัฒนางานและการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เท่านั้น (ซึ่งในปีการศึกษา
2562 มุ่งเน้นเชิงคุณภาพ ในการนาเสนอเทคโนโลยีใหม่ หรือองค์ความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาใน
งาน) และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัด
กิจกรรม “มหกรรม Show & Share ประจาปี 2562” เพื่อหวังผลให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์
ทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน (เอกสารหมายเลข 2.5-05)
2. ติดตาม KM และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ โดยได้จัดกิจกรรมการนาเสนอ
องค์ความรู้ โดยให้บุคลากรลงชื่อเข้าร่วมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติตามความสนใจและลักษณะงานที่
ใกล้เคียงกัน มีการนาเสนอทั้ง 7 องค์ความรู้ภายใน 1 สัปดาห์ ไม่จากัดเวลาซักถามแลกเปลี่ยน
ความรู้กันภายในกลุ่ม ผู้นาเสนอนากลับไปปรั บปรุงเพิ่มเติม และมีการติดตามผลการนาองค์
ความรู้ไปใช้ (เอกสารหมายเลข 2.5-06) หลังจากทาการปรับปรุงให้นามาจัดแสดงบนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ (เอกสารหมายเลข 2.5-07)
สานักมีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยมีการทบทวน
แผนและผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ประจาทุก 3 เดือน และมีการรวบรวมองค์ความรู้ประเภท
KM ปีงบประมาณ 2562 แยกเป็นองค์ความรู้ประจาส่วนงานทั้งหมด 7 องค์ความรู้ มาจัดเก็บ
บนระบบ File Serve ภายในของสานัก (\\202.44.35.151\Share_KM) และเผยแพร่บนเว็บไซต์
การจัดการความรู้ ITED - KM ZONE (http://www.ited.kmutnb.ac.th/kmzone/) (เอกสาร
หมายเลข 2.5-08)
สานักมีการนาองค์ความรู้ที่ผ่ านการถ่ายทอดแล้วของแต่ละฝ่าย/ศูนย์/สานักงาน มาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของสานัก ได้จัดกิจกรรม “มหกรรม Show
& Share ประจาปี 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 มีการนาเสนอ KM จากทุกฝ่าย/
สานักงาน/ศูนย์ ในรอบปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 7 องค์ความรู้ โดยได้เชิญตัวแทนหน่วยงาน
ภายนอก 4 หน่วยงาน คือ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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สานักหอสมุดกลาง และสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมรวมกับบุคลากรสานักมาเป็น
เกียรติในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประสบความสาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
โดยมีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (เอกสารหมายเลข 2.5-09) และได้
นาองค์ความรู้ดังกล่าวมาจัดนิทรรศการบริเวณบอร์ดด้านหน้าห้องประชุม 301 และรวมองค์
ความรู้ในแต่ละองค์ความรู้มาดาเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติใน 1 สัปดาห์ก่อนการจัด
“มหกรรม Show & Share ประจาปี 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เพื่อให้มีการ
นาเสนอได้อย่างเต็มรูปแบบของแต่ละองค์ความรู้ และตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่จะนาไปใช้ให้
มากที่สุด (เอกสารหมายเลข 2.5-10) และผลการจัดกิจกรรมนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในการจัดกิจกรรม
สิ่งที่ได้รับต่อมาก็คือแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ ในเรื่องการเขียน KM ที่
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น ที่ ส านั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา และท าการเผยแพร่ ไ ปสู่ ค ณะและ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของหน่วยงานได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เป็นคณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6 (ปี พ.ศ.
2557 - 2562) ซึ่งในปี พ.ศ.2562 บุคลากรส านักได้ รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านต่างๆ
จานวน 9 คน คือ เป็นคณะทางานอานวยการ 1 คน คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการและวิชาการ
7 คน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสันทนาการ 3 คน ฝ่ายต้อนรับ 1 คน และสานักได้ส่งบุคลากร
ร่วมงานอีก 7 คน ในการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ
KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’S 60 th Anniversary : Invention to Innovation ในวัน
พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ ชั้น 1 อาคาร
นวมินทรราชินี มจพ. ทั้งนี้ สานักได้ส่งตัวแทนบุคลากรไปนาเสนอผลงาน KM เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จานวน 2 คน คือ 1. นายวรรธนชัย พรหมณา ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์รับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ นาเสนอผลงาน KM ด้านการบริหารจัดการ บนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิธีการกรอกแบบฟอร์ม โดยการพิมพ์ตัวอักษรให้ตรงช่องว่างพอดี ”
และ 2. นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ ตาแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ นาเสนอผลงาน KM ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ บอร์ด
นิทรรศการ เรื่อง “การใช้สมาร์ทโฟนบันทึกเสียงการประชุมและบันทึกเสียงประกอบสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการทางาน” ผลการนาเสนอผลงาน KM ในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้าน
บริการวิชาการ/บริหารจัดการ จากการนาเสนอ KM บนเวทีในหัวข้อเรื่อง “วิธีการกรอกแบบฟอร์ม
โดยการพิมพ์ตัวอักษรให้ตรงช่องว่างพอดี” ของนายวรรธนชัย พรหมณา (เอกสารหมายเลข 2.5-11)
นอกจากนี้ จากผลงาน KM ทั้ง 7 เรื่องของทุกส่วนงาน ได้มีการนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ทาให้เกิดผลลัพธ์ในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สรุปได้
ดังนี้
- ผลงาน KM จากสานักงานผู้อานวยการ เรื่องทบทวนแนวทางปฏิบัติในการลาศึกษาต่อ
ของบุ คลากรส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา ทาให้บุคลากรได้รับทราบแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการลาศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน โดยพบว่า มีบุคลากร
ที่ต้องการศึกษาต่อ จานวน 1 ราย สามารถปฏิบัติในเรื่องการลาศึ กษาต่อได้อย่างถูกต้อง เช่น
กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
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- ผลงาน KM จากฝ่ายสื่อการเรียนการสอน เรื่องการแก้ปัญหาวรรณยุกต์ลอยในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรในฝ่ายที่ปฏิบัติงานออกแบบสื่อการสอนทุกคน สามารถแก้ไขปัญหา
วรรณยุกต์ลอยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทุกคน
- ผลงาน KM จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เรื่อง วิธีการกรอก
แบบฟอร์ม โดยการพิมพ์ตัวอักษรให้ตรงช่องว่างพอดี ทาให้ส่วนงาน 1. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานด้านเอกสาร สามารถพิมพ์ข้อมูลลงแบบฟอร์มได้ชัดเจน ลดข้อผิดพลาดในการอ่าน
2. ลดการสิ้นเปลืองของกระดาษและหมึก เนื่องจากแบบฟอร์มสามารถแปลงเป็นไฟล์รูปภาพ
และพิมพ์อักษรทับลง Textbox บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย แล้ว Save เป็นไฟล์รูปแบบต่าง ๆ
ส่งอีเมล์ตอบกลับไปได้ 3. สามารถบันทึกเป็นแบบฟอร์มที่ใช้งานประจา โดยใช้แก้ไขเฉพาะ
ข้อความที่ต้องการเปลี่ยน เช่น แบบฟอร์ มมอบอานาจ เปลี่ยนเฉพาะชื่อผู้รับมอบอานาจและ
ข้อความให้ดาเนินการ ทาให้ประหยัดเวลา
- ผลงาน KM จากงานนวัตกรรมทางการศึกษา เรื่องการตั้งค่ากล้องวิดีโอสาหรับถ่ายวิดีโอ
แบบ manual ทาให้บุคลากรในงานสามารถผลิตไฟล์สื่อวีดิทัศน์ที่คมชัด มีคุณภาพสูง และ
สามารถบันทึกสื่อวีดิทัศน์ได้เหมาะสมตามลักษณะของงาน
- ผลงาน KM จากฝ่ายพัฒนาบุคลากร เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานยื่นข้อเสนอโครงการ
สาหรับผู้ประสานงานโครงการ ทาให้บุคลากรในฝ่ายมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานเมื่อได้รับ
หนังสือเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการได้
ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว
- ผลงาน KM จากฝ่ายวิจัยและพัฒนา เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-learning เรื่อง
โลหะเหล็ก ทาให้บุคลากรได้แนวทางในการพัฒนาสื่อ e-learning เรื่อง โลหะเหล็กและเรื่อง
อื่น ๆ ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาต่อไป
- ผลงาน KM จากศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการใช้
สมาร์ ทโฟนบั น ทึกเสี ย งการประชุมและบั นทึกเสี ย งประกอบสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน ทาให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมาช่วย
ในการทางานให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น และสามารถใช้ร่วมกับ แอฟ Line / Google Drive /
E-mail ได้ทันที
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้ดาเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใต้นโยบาย Green U ด้วยเช่นกัน เช่น การลดใช้กระดาษในการประเมินความพึงพอใจ
การจัดงาน ITED KM ของบุคลากร และลดใช้กระดาษในกิ จกรรมการคัดเลือก ITED KM ด้วย
การนาเครื่องมือ Google Form มาใช้ในการบริหารจัดการ และยังได้นา KM ในปีงบประมาณ
2561 มาขยายผลให้ความรู้แก่อาจารย์และผู้สนใจในงานนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโน
นิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 –
18 มีนาคม 2562 โดยสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้คัดเลือก KM ที่สามารถนาไปต่อยอดได้
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ การสร้างงานวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการจัดทานามบัตร
ประชาสัมพันธ์สื่อร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) และ มาจัดแสดงพร้อมนาเสนอ
และสาธิตให้ นั กเรี ย น นั กศึกษา อาจารย์ และผู้ ส นใจได้ล งมือปฏิ บัติจริ งตามองค์ค วามรู้ ที่
บุคลากรได้เขียนขึ้น (เอกสารหมายเลข 2.5-12 และ 2.5-13)
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

5

5

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สานักมีแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ที่เข้มแข็ง มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มีการ
สนับสนุนจากคณะผู้บริหารสานักในทุกกิจกรรมการจัดการความรู้ คณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการ
จัดการความรู้ตามกรอบแผนงานที่วางไว้อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการดาเนินกิจกรรม การ
เผยแพร่องค์ความรู้ในแต่ละฝ่ายและมีการนาองค์ความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งได้มี
การวางแผนงานในปีงบประมาณ 2562 ในการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดและจัดพิมพ์ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
ตามที่ได้มีการจัดทาขึ้น แยกประเภทตามวัตถุประสงค์ของสานัก คือ การออกแบบพัฒนาสื่อ การวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการให้บริการทางวิชาการต่อไป
แนวทางเสริม :
การเผยแพร่องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังคงจากัดอยู่ภายในเฉพาะแต่ละฝ่ายและงานที่มี
ความเกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจ กรรมในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติก็ยัง เพิ่งเริ่มดาเนินการ ฉะนั้นในปีต่อ ๆ ไปต้อง
ดาเนินการให้มีการนาเสนอ และจัดกลุ่ มชุมชนนักปฏิบัติให้ขยายผลออกไปยังกลุ่มงานอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกส่วนงานและหวังผลถึงการนาไปใช้ประโยชน์มาก (เอกสารหมายเลข 2.5-12)
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.5-01
เอกสารหมายเลข 2.5-02
เอกสารหมายเลข 2.5-03
เอกสารหมายเลข 2.5-04
เอกสารหมายเลข 2.5-05
เอกสารหมายเลข 2.5-06
เอกสารหมายเลข 2.5-07
เอกสารหมายเลข 2.5-08
เอกสารหมายเลข 2.5-09
เอกสารหมายเลข 2.5-10

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
แผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ปีงบประมาณ 2562 และขั้นตอนการจัดทา KM สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
กรอบแผนงาน/เป้าหมาย/การตรวจประเมินผลการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ (KM) ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีงบประมาณ 2562
เอกสารเป้าหมายและตัวชี้วัดการจัดการความรู้สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
เอกสาร แบบฟอร์มการนาองค์ความรู้ไปใช้
บอร์ดประชาสัมพันธ์ติดตาม KM และผลการส่ง KM และเอกสาร
นิทรรศการการหลังจากมหกรรม “Show & Share ประจาปี 2562
เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้
(http://www.ited.kmutnb.ac.th/kmzone/)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
“มหกรรม Show & Share ประจาปี 2562”
สรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
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เอกสารหมายเลข 2.5-11

เอกสารหมายเลข 2.5-12
เอกสารหมายเลข 2.5-13

หนังสือเชิญบุคลากรสานักตามคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทางานจัดกิจกรรม
วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย KM Sharing Day 2019
“KMUTNB’S 60 th Anniversary : Invention to Innovation ในวันพุธที่
8 พฤษภาคม 2562 และเอกสารประกอบกิจกรรมดังกล่าว
เอกสารรวมรวมองค์ความรู้ของสานักในรอบปีงบประมาณ 2562
จานวน 7 เรื่อง
เอกสาร OPEN HOUSE งานนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโน
นิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่
นวัตกรรม”
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ย ง และปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส่วนงาน จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้
 ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากร (การเงิ น งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
 อื่นๆ ตามบริบทของส่วนงาน
3. มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและ
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2



2.6-01



2.6-02
2.6-03
2.6-04
2.6-05
2.6-06



2.6-07
2.6-08

4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานตามแผน และ
รายงานต่ อ คณะกรรมการประจ าส่ ว นงาน เพื่ อ พิ จ ารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจาส่วนงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป



2.6-09



2.6-10



2.6-11
2.6-12

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

มีการ
ดาเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ไม่ได้
ดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้มีคาสั่งที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ข้อ 1
ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีผู้บริหารระดับรองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร
คุณภาพและพัฒนานวัตกรรมเป็นประธาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ จัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง รวบรวม วิเคราะห์สภาพความเสี่ยง กาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานัก (เอกสารหมายเลข 2.6-01)
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากทุกฝ่ายและทุก
ข้อ 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนาข้อมูลมาจากการจัดทา SWOT ของแต่ละฝ่าย/ศูนย์และลานักงาน
ประกอบไปด้วย 5M 1E คือ ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การจัดซื้อพัสดุ ด้านการเงินและด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงของส่วนงานได้นาเสนอ
มหาวิทยาลัย โดยได้นา ปย.1และปย.2 ที่ได้นาส่งกองควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมาร่วม
พิจารณา ส่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.6-02)
ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน ตามบริบทของส่วนงาน ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ คือ 1) ด้านยุทธศาสตร์
และกลยุ ทธ์ การบริ หารจัดการให้ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีความมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งมี
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 2) ด้านทรัพยากร การป้องกันอัคคีภัย ซึ่งมีเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก 3) ด้านปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน ซึ่งมีเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับตั้งแต่น้อยถึงปานกลาง อีกทั้งสานักได้ดาเนินการขอการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งในข้อกาหนดข้อ 6.1
การด าเนิ น การเพื่ อระบุ ความเสี่ ย งและโอกาส ได้ ก าหนดให้ ทุ กฝ่ ายด าเนิ น การจั ด ท าตาม
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 2.6-03) ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2562 ตามแบบฟอร์ม RA.F1 (เอกสารหมายเลข 2.6-04)
ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การบริหารจัดการให้สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีความมั่นคง
และยั่งยืน
ความเสี่ยง จานวนโครงการและเงินรายได้งานวิจัยและงานบริการวิช าการตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้
วิธีการบริ หารความเสี่ยง ผู้บริหารดาเนินการให้ บรรลุ เป้าหมาย และแสวงหาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น
โครงการ/กิจ กรรมสนับสนุน โครงการบริห ารจัดการงานวิจัยและบริการวิช าการ
ให้กับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
กาหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ จากโครงการของอาจารย์ที่นาเข้า ผู้บริหารสานัก
ด้านทรัพยากร การป้องกันอัคคีภัย
ความเสี่ยง อัคคีภัยภายในอาคาร
วิ ธี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง ปรั บ เปลี่ ย นสายไฟฟ้ า ภายในอาคาร ควบคุ ม โดย
คณะกรรมการงานอาคารสถานที่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน โครงการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าภายในอาคาร บริเวณชั้น
3 ของอาคาร
กาหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ วันที่ 30 กันยายน 2563/คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา / คณะกรรมการงานอาคารสถานที่อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
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ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
ด้านการปฏิบัติงาน มีการดาเนินการเพื่อเตรียมการขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพการ
บริหารงาน ISO 9001 : 2015 ด้านการบริหารความเสี่ยง ตามข้อกาหนด 4.1, 4.2, 6.1 (เอกสาร
หมายเลข 2.6-05) โดยใช้แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ส่วนงานสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
หน่ว ยงานต่างๆ ภายในส านักพัฒ นาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.6-06) เพื่อควบคุม
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานมาประกอบกันกับรายงาน ปย.1 และ ปย.2 และ
นามารายงาน ในการประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบ/โอกาสที่จะเกิดสูง
และสูงมาก นามาจัดทาโครงการรายงานเสนอมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่มีผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานภายในให้ดาเนินการควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
บริหารสานัก (เอกสารหมายเลข 2.6-07)
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงพร้อมทั้งได้
จัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลมาจากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยมีการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ
2562 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.1 บริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการ
วิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
ที่ตอบสนองต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ ได้ดาเนินการจัดทาการประเมินเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2561 ผลการประเมินความเสี่ยงได้กาหนดความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงออกมาด้วยกัน 3 ด้าน
คือ
1. ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การบริหารจัดการให้สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีความ
มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (โอกาสการเกิด : Probability) อยู่
ในระดับ 3 โอกาสในการเกิดเชิงประมาณ 1 ครั้งต่อปี และระดับ 4 โอกาสในการเกิด
เชิงคุณภาพ มีโ อกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ ส่วนผลกระทบใช้เกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน (ผลกระทบ : Severity) อยู่ในระดับ 4 ซึ่งมีระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อการขาดรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการมากกว่า
500,000 - 5,000,000 บาทต่อปี เมื่อนาไปวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตารางไซโครเมตริก
จะอยู่ในระดับสูง
2. ด้านทรัพยากร การป้องกันอัคคีภัย มีโอกาสในการเกิดได้ตลอดเวลาเมื่อขาดความ
ระมัดระวังหรือป้องกัน ส่วนผลกระทบขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ในการควบคุมเมื่อเทียบ
เกณฑ์การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อทรัพย์สิน อยู่ในระดับ 5 และเมื่อ
เทียบเกณฑ์การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อร่างกาย อยู่ในระดับ 5 และ
เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินผลกระทบที่มีต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดั บ 5
เมื่อนามาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตารางไซโครเมตริก จะอยู่ในระดับสูงมาก
(เอกสารหมายเลข 2.6-08)
3. ด้านการปฏิบัติงาน มีการดาเนินการเพื่อเตรียมการขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การบริหารงาน ISO 9001 : 2015 ด้านการบริหารความเสี่ยง ตามข้อกาหนด โดยใช้แบบฟอร์ม
การบริหารความเสี่ยง ส่วนงานสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา หน่วยงานต่างๆ ภายในสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา เพื่อควบคุมผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน และนามารายงาน
ในการประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบ/โอกาส
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ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2.6-09)
1. สรุปผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของรอบปีที่ผ่านมารายงานต่อมหาวิทยาลัย
และผลของความเสี่ยงที่พิจารณาจากการทา SWOT ภายในฝ่าย/ศูนย์และสานักงาน
2. จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562 โดยระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส่วนงาน ประเมินโอกาส / ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดทาลาดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ (RA.F1) และจากการทา SWOT ภายในฝ่าย/
ศูนย์และสานักงานต้องนาผลการดาเนินการความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมามาร่วมในการ
วิเคราะห์เพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จมากขึ้น
4. จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงสาหรับโครงการประจาปีงบประมาณ 2562 (RMP)
ในระดับมาก และทางมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ส่งรายงานเฉพาะความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงถึงสูงมาก ต่อมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (RMF.1,2) ส่วน
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย ให้ส่วนงานดาเนินการและติดตามเอง
5. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน (RM.F1) รอบ 6 เดือน คณะกรรมการ
ได้มีการติดตามความเสี่ยงทุกระดับ พร้อมทั้งจัดทารายงานส่งคณะกรรมการบริหาร
และมหาวิทยาลัย
6. สรุปผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง (RM.F2) รอบ 12 เดือนส่งมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ มีการติดตามความเสี่ยงทุกระดับ และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61 – มีนาคม 62) มีผลสาเร็จของโครงการ
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60 พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลความเสี่ยงระดับสูงและสูงมากต่อ
มหาวิทยาลัย และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจาส่วนงานเพื่อ
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 2.6-10)
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาส่วนงานให้ความเห็นชอบใน
การดาเนินงานความเสี่ยงระดับสูง คือ ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การบริหารจัดการให้สานัก
พัฒนาเทคนิคศึกษา มีความมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งมีผลการดาเนินการ จากสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2562 ประจาไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2561 –
มีนาคม 2562) มียอดรายรับจานวนทั้งสิ้น 47,641,080 บาท (เอกสารหมายเลข 2.6-11) และ
ระดับสูงมาก คือ ด้านทรัพยากร การป้องกันอัคคีภัย ได้นาไปจัดทาแผนการดาเนินงานป้องกัน
อัคคีภัยและการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าภายในอาคารเป็นการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร เสนอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลั ยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้นาไป
ดาเนินการภายในสานักฯ และเพื่อนาไปใช้เป็นมาตรการภายในของคณะกรรมการงานอาคาร
สถานที่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาต่อไป

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบบริหารความเสี่ยง

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

6

6

5
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การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สานักมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ทาให้
มีการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงได้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย สานักได้นา
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในส่วนงาน
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.6–01
เอกสารหมายเลข 2.6–02
เอกสารหมายเลข 2.6–03
เอกสารหมายเลข 2.6–04
เอกสารหมายเลข 2.6–05
เอกสารหมายเลข 2.6–06
เอกสารหมายเลข 2.6–07
เอกสารหมายเลข 2.6–08
เอกสารหมายเลข 2.6–09
เอกสารหมายเลข 2.6–10

เอกสารหมายเลข 2.6-11
เอกสารหมายเลข 2.6-12

คาสั่งที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)
และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
การจัดทา SWOT ของแต่ละฝ่าย/ศูนย์และลานักงาน
แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง หน่วยงานภายในของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
แบบฟอร์มความเสี่ยงของ ISO
รายงานผลการประเมินความเสี่ยง สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ปีงบประมาณ 2562 (RA.F1)
ข้อกาหนด 4.1, 4.2, 6.1
การบริหารความเสี่ยง หน่วยงานต่างๆ ภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานการประเมินความเสี่ยงสาหรับโครงการ
ปีงบประมาณ 2562 (RMP.)
รายงาน ปย.1 และ ปย.2
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
แผนการบริหารความเสี่ยง สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2562
รายงานคณะกรรมการประจาส่วนงาน
แผนพัฒนาคุณภาพ / 2562
การประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6
เดือน (RMF.1)
ตารางแสดงรายการงานบริการวิชาการ/งานบริการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดาเนินงานป้องกันอัคคีภัยและการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้า
ภายในอาคารเป็นการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีระบบและกลไกการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่
สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงาน และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
2. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน
3. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม
กาหนดเวลา และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
4. มีการรายงานผลการดาเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในให้คณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณา
5. มีการนาผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาส่วนงานมาปรับปรุงการทางานให้มี
คุณภาพดีขึ้น
6. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางาน
และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน




ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.7-01
2.7-02
2.7-03
2.7-04
2.4-05
2.7-05
2.7-06



2.7-07



2.7-07
2.7-08



2.7-09

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษามีระบบและกลไกการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของส่วนงานคือ พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษาและเทคโนโลยี
การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบัน การศึกษา
และภาคอุตสาหกรรม และดาเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้เป็น
แนวทาง ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่ต้องดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติที่ได้วางไว้
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้มีคาสั่งที่ 28/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกั นคุณภาพ
ภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจาปี 2560 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
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ข้อ 2

ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
1. ประสานงานและสนับสนุนให้แต่ละฝ่ายจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสานัก
2. กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และดาเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
3. สร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถในการประกันคุณภาพภายใน
4. ติดตามและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก
(เอกสารหมายเลข 2.7-01)
นโยบายประกันคุณภาพภายในของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพและพัฒนาหน่วยงาน
1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในของส่วนงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ส่ งเสริ มให้ ทุกหน่ ว ยงานนาระบบประกัน คุณภาพภายในเข้ าเป็น ส่ ว นหนึ่งของการ
ดาเนินการบริหารองค์กรที่ต้องดาเนินการและสอดคล้องกับระบบ ISO
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายในและจั ดทารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพจาก
หน่วยงานภายนอก (เอกสารหมายเลข 2.7–02)
รายงานการประชุ มคณะกรรมการประกั นคุณภาพภายในของส านักพัฒนาเทคนิ คศึ กษา
ประจาปี 2562 (เอกสารหมายเลข 2.7–03)
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้กาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน คือ สร้างสรรค์
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งมีกาหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 โดยมีจุดแข็ง คือ บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะทางเกี่ยวกับการออกแบบ
และผลิตสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
รองรับ จุดที่ควรพัฒนา คือ ออกแบบและพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ที่ทันต่อเทคโนโลยีมาช่วยลด
ขั้นตอนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่จะช่วยลดความล่าช้าในการผลิตสื่อการเรียน
การสอนเพื่อการเผยแพร่ และแนวทางการพัฒนา คือ
- จัดทาโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อกั บหน่วยงาน
ภายนอก (โครงการความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1)
- เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบสื่อ เทคโนโลยีใหม่ให้สามารถใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยในการทางานด้านการผลิตได้
(เอกสารหมายเลข 2.7–04)
สานักมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้ วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ โดยสานักได้มี ระบบบริห าร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 กาหนดการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน จานวน 2 ครั้ง
ต่อปี โดยครั้งที่ 1 มีการดาเนินการเมื่อวันที่ 4-10 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามข้อกาหนดหรือสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดหรือระเบียบปฏิบัติที่วางไว้หรือไม่ และคณะกรรมวางแผนและออกแบบสื่อการเรียน
การสอนติดตามผลด้านคุณภาพงาน ประเมินผลสาเร็จของงาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลและ
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ข้อ 4
ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารสานักในทุกรอบ
เดือน โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 2.7-05) 2) มีการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา มีการจัดการ
ประชุม ติดตามการจัดทารายงาน มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการจัดทารายงานตามตัวบ่งชี้
และ 3) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในได้ดาเนินการประชุมโดยนาผลการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในมาเป็ น แนวทางในการจั ด ท าแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพภายในของส่ ว นงาน
(เอกสารหมายเลข 2.7-06) และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและให้การรับรอง 2 ครั้งต่อปี จากนั้น
นาเข้ากรรมการประจาสานักให้คาแนะนา เสนอแนะ และรับรองแผนพัฒนาคุณภาพภายในอีกครั้ง
มีการรายงานผลการดาเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพภายในให้ คณะกรรมการ
ประจาส่วนงานพิจารณา วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ไม่มีข้อเสนอแนะ เห็นชอบตามแผนพัฒนา
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 2.7-07)
นาแผนพัฒนาคุณภาพภายในที่ผ่านการนาเสนอต่อ คณะกรรมการประจาส่วนงานมาเข้า
ประชุ ม เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานด าเนิ น การตามกิ จ กรรม/โครงการรองรั บ ข้ อ เสนอแนะและ
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมีหน้าที่ติดตามผล
การดาเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2.7-08) และรายต่อคณะกรรมการบริหารสานัก
แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ ในเรื่องการนา KM มาใช้ประโยชน์ภายใน
หน่วยงานและเผยต่อบุคคลและหน่วยงานภายนอกในงาน Open House ITED 2562 เมื่อวันที่
15-17 มีนาคม 2562 เป็นที่ประจักษ์ และมีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการปฏิบัติงาน KM หรือ
การพัฒนางาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในและภายนอกให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ และ
ในเรื่องเครื่องเพิ่มแรงดันน้าโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านามาใช้กับระบบส่งน้าภายนอกอาคารเพื่อการ
รดต้นไม้ในกิจกรรม 5ส Bigcleanning Day and Green University 2562 โดยสานักมีการนา
องค์ความรู้ที่ผ่านการถ่ายทอดแล้วของแต่ละกลุ่มงานมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ของสานัก ได้จัดกิจกรรม “ITED KM Day 2019” ในวันที่ 26 มีนาคม 2562
ซึ่งได้เชิญ ผู้ แทนหน่ ว ยงานมาเป็นเกียรติร่ว มงานกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ อาทิ ผู้ แทน
สานักหอสมุดกลาง ผู้แทนสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ผู้แทนสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองบริหารและทรัพยากรมนุษย์ มาเข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมอีกด้วย
(เอกสารหมายเลข 2.5-09) และได้มีการคัดเลือกผลงาน KM เข้าร่วมการนาเสนอการจัดการ
ความรู้ระดับมหาวิทยาลัย สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM
Sharing Day ครั้งที่ 6: KM Sharing Day 2019“KMUTNB’s 60th Anniversary:Invention
to Innovation”" กับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สานักได้ส่งผลงานบุคลากร
ตัวแทนไปนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 คนคือ นายวรรธนชัย พรหมณา เรื่อง วิธีการกรอก
แบบฟอร์ม โดยการพิมพ์ตัวอักษรให้ตรงช่องว่างพอดี นาเสนอในองค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บนเวที อีก 1 เรื่องเป็นของนายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ เรื่อง การใช้สมาร์ทโฟนบันทึกเสียงการ
ประชุมและบั น ทึกเสี ย งประกอบสื่ อการเรียนการสอนเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการทางาน
(เอกสารหมายเลข 2.7–09)
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

6

6

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
มีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อนามาทบทวน ปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน จากการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมคณะกรรมระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015 และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
แนวทางการพัฒนา :
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพภายใน ให้นาผลการพัฒนาระบบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้มากขึ้น
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.7–01
เอกสารหมายเลข 2.7–02
เอกสารหมายเลข 2.7–03
เอกสารหมายเลข 2.7–04
เอกสารหมายเลข 2.7–05
เอกสารหมายเลข 2.7–06
เอกสารหมายเลข 2.7–07
เอกสารหมายเลข 2.7–08
เอกสารหมายเลข 2.7–09

คาสั่งสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจาปี 2560
นโยบายประกันคุณภาพภายในของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
มีอัตลักษณ์ของส่วนงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ในองค์ประกอบที่ 1
เอกสารการลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและออกแบบสื่อการเรียน
การสอน
การจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
รายงานผลการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
เสนอคณะกรรมการประจาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจาส่วนงาน
รายงานผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหาร
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
กิจกรรมการดาเนินงาน Open House ITED / ผลงาน KM
สรุปรายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ
2562 และภาพกิจกรรมประกอบ
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ตัวบ่งชี้ 2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ส่ง SAR เกินกาหนด ส่ง SAR เกินกาหนด ส่ง SAR เกินกาหนด ส่ง SAR เกินกาหนด ส่ง SAR ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ระยะเวลาที่กาหนด ระยะเวลาที่กาหนด ระยะเวลาที่กาหนด ระยะเวลาที่กาหนด
4 วัน
3 วัน
2 วัน
1 วัน
ข้อมูลการดาเนินงาน :
จัดส่งรายงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การส่งรายงานการประเมินตนเอง

หน่วยวัด

เป้าหมาย

วัน

ทันตาม
กาหนด

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ส่งภายใน
เวลาที่
กาหนด

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและผู้รับผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบอย่างชัดเจน ทาให้การดาเนินงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นไปตามแผน
แนวทางการพัฒนา :
จัดทาแผนและดาเนินการตามแผน และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.8–01

วันลงรับรายงานการประเมินตนเองของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาจาก
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
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ตารางที่ 8

ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 รายตัวบ่งชี้สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
1.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
1.3 การบริหารงานตามระบบบริหาร
คุณภาพ
1.4 สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.5 ประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
ผลลัพธ์

6 ข้อ
5 ข้อ

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6

7 ข้อ
6 ข้อ




5
5

4 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ



5

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ



5

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ



5
5

2.2
2.3

ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว (Green University)

4 ข้อ
4 ข้อ

1,2,3,4,5,6,7,
8
1,2,3,4,
1,2,3,4

2.4
2.5
2.6
2.7

ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน
การส่งรายงานการประเมินตนเอง

5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

2.8

การบรรลุ คะแนน
เป้าหมาย ประเมิน

8 ข้อ

ทันตาม
กาหนด

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

20 ส.ค. 61

8 ข้อ



5

4 ข้อ
4 ข้อ




4
4

5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ






5
5
5
5

ทันตาม
กาหนด



5
4.75
4.85

