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1

ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนงาน
1. ที่ตั้ง อาคาร 76 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
2. ประวัตคิ วามเป็นมาและพัฒนาการ
สํ านั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานระดั บ คณะ ในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดิมมีชื่อว่า “สํานักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการศึกษาด้านเทคนิค”
โดยใช้ ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า “Institute for the Development of Educational Technology in
Technical Education : IDETTE” ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ สํานักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการศึกษาด้านเทคนิค วิทยาเขตพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2524 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ เล่ม 98 ตอนที่ 70 หน้า 4 - 6 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2524 ตามความในมาตรา 3 ว่า
“มาตรา 3 ให้จัดตั้งวิท ยาลัยเทคโนโลยีอุต สาหกรรม (พระนครเหนือ ) และสํานัก
พัฒ นาเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านเทคนิค (พระนครเหนือ) ขึ้นในวิทยาเขตพระนครเหนือ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า” โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ “...โดยที่สถาบันฯ
มีโครงการค้นคว้าวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการและส่งเสริม เผยแพร่ความรู้
วิชาการทางการจัดการศึกษาทางด้านเทคนิค สมควรจัดตั้ง สํานักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
การศึกษาด้านเทคนิคขึ้นในวิทยาเขตพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”
โดยในขณะนั้ น สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ รวมอยู่ กับ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า มีฐานะเป็นวิทยาเขตหนึ่ง คือ วิทยาเขตพระนครเหนือ และได้แยกเป็นสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปี พ.ศ.2528
ต่อมา “สํานักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการศึกษาด้านเทคนิค” ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็ น “สํ า นั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา” ใช้ ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า “Institute for Technical Education
Development : ITED” เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามลักษณะงาน โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2527 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 101 ตอนที่ 200 หน้า 20-23 ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2527
การจัดตั้งสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษานี้เป็นการปรับปรุงและยกฐานะงานเดิมที่สถาบัน
ได้จัดทําอยู่แล้ว คือ งานผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน งานฝึกอบรมครูช่างอุตสาหกรรม งานวิจัย
อัตรากําลังช่างฝีมือและช่างเทคนิค งานพัฒนาการสอนและมาตรฐานข้อสอบวิชาชีพ และงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ประกอบกั บ จากการติดตามผลการทํ างานของบั ณ ฑิ ตที่ สําเร็จการศึ กษาจาก
สถาบันและสอนอยู่ตามโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจากการสํารวจสถาบันการ
เรียนการสอนทางด้านเทคนิคตามจังหวัดต่าง ๆ ของคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
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เยอรมันร่วมกับอาจารย์ของสถาบัน ทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนทางด้าน
เทคนิคศึกษาตลอดมา เช่น การขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ข้อจํากัดของงบประมาณในการ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน การขาดหน่วยงานที่จะให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ ๆ ในการ
สอนวิชาช่าง ความไม่เหมาะสมของหลักสูตรต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม การขาดการวิจัยและ
พัฒ นาการเรียนการสอนทางวิชาชีพ การขาดข้อมู ลและแหล่ งที่ จะให้ข้ อมูล ทางสถิติที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึ ก ษาวิ ช าช่ าง และการขาดผู้ รับ ผิ ด ชอบที่ จ ะทํ าหน้ าที่ วิเคราะห์ ข้ อ สอบเพื่ อ จั ด ทํ าเป็ น ข้ อ สอบ
มาตรฐาน เป็นต้น สถาบันจึงจัดตั้งสํานักขึ้นเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อรับผิดชอบแก้ไขปัญหาทางการศึกษาด้านเทคนิคดังกล่าว โดยเป็นการรวมงานที่คณะต่าง ๆ จัดทํา
อยู่ และงานของสถาบันที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานผลิตนักศึกษาเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา
การศึกษาด้านเทคนิคของประเทศ คือ
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษาด้านเทคนิคและเผยแพร่แก่สถาบัน
การศึกษาทางช่างทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนทางช่างมีมาตรฐานสูงขึ้น
2. เพื่ อ ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรียนการสอนทางการศึ ก ษาด้ าน
เทคนิคอย่างเป็นระบบ ให้ตรงตามเป้าหมาย และให้บริการการปรับปรุงหลักสูตรแก่สถานศึกษาอื่น ๆ
3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ที่สอนทางช่าง ให้สามารถนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษา
(Education Technology) ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันการศึกษาด้านเทคนิคและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ด้านเทคนิคและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อวิเคราะห์ รวบรวม จัดแยกหมวดหมู่ข้อสอบประเภทต่าง ๆ ทางการศึกษาด้าน
เทคนิคและจัดตั้งเป็นคลังข้อสอบเพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้และอ้างถึง
เพื่อให้การดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น สํานักได้แบ่งส่วน
ราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2524 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 98 ตอนที่ 205 หน้า 10-19
ประกาศ ณ วันที่ 16ธันวาคม 2524 เป็น 6 ฝ่าย และ 1 สํานักงาน คือ
1. สํานักงานเลขานุการ
2. ฝ่ายคลังข้อสอบ
3. ฝ่ายบริการวิชาการ
4. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
5. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
6. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
7. ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
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พ.ศ.2529 ได้มีการเปลี่ยนชื่อสํานักงานเลขานุการของคณะต่าง ๆ และหน่วยงานที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะเป็นสํานักงานคณบดี และสํานักงานผู้อํานวยการ สํานักงานเลขานุการของสํานัก
พัฒนาเทคนิคศึกษาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
แบ่ งส่ วนราชการภายในสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ พ.ศ.2529 ซึ่ งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 235 หน้า 36 - 38 ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2529
การดําเนินงานในระยะแรกสํานักได้รับความช่วยเหลือทางด้านผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องจักรต่าง ๆ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ไทย-เยอรมัน (Thai-German Teaching Aids Centre : TGTAC) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
การดําเนินโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ.2524 - 2527) เมื่อเริ่มโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือในนามของรัฐบาลไทย และองค์กรความร่วมมือทางเทคนิค (GTZ) ในนามของ
รัฐบาลเยอรมัน ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
การดําเนินโครงการระยะที่ 2 (พ.ศ.2528 - 2532) ได้มีการนําการวางแผนปฏิบัติการ
(Plan of Operation) โด ย ใช้ วิ ธี ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung) แ ล ะ ใช้ Logical
Framework (Log Frame) ซึ่ งเป็ น ครั้งแรกในประวัติ ศ าสตร์ที่ โครงการความร่วมมื อ กั บ เยอรมั น ใน
ประเทศไทยได้ใช้วิธีการวางแผนเช่นนี้ และยังเป็นโครงการแรกโครงการหนึ่งของโลกที่เยอรมันให้ความ
ร่วมมือที่วางแผนโดยใช้ Log Frame ซึ่งต่อมาโครงการความร่วมมือทั้งหมดของเยอรมันก็ได้ใช้วิธีการ
นี้ และก่อนที่การดําเนินโครงการ (Implementation Phase) ในระยะที่ 2 จะสิ้นสุดลง ทางสํานักได้
ขอความสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานที่ได้เริ่มขึ้นในช่วงปลายโครงการสามารถดําเนินการลุล่วงต่อไปให้
สําเร็จ จึงได้ขอขยายโครงการออกไปอีก 4 ปี เป็นระยะติดตามผล (Follow-up Phase)
การดําเนินโครงการระยะติดตามผลหรือระยะที่ 3 (พ.ศ.2533 - 2537) เป็นการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการต่อเนื่องเช่นเดียวกับในระยะที่ 2 และเน้นการติดตามและประเมินผล เพียงแต่การ
สนับสนุนจาก GTZ ลดลง และสํานักต้องรับช่วงในการดําเนินกิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้น
พ.ศ.2539 หน่วยงานอาชีวศึกษาต่าง ๆ ในขณะนั้นได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การทํางานในหน่วยงาน เพื่อให้สนองตอบและทันต่อความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง จึงทําให้
ภาระงานบางฝ่ายของสํานักที่จะพัฒนาและเผยแพร่เทคนิควิชาการในด้านที่เกี่ยวกับหน่วยงานอาชีวะนั้น
ลดความจําเป็นลง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการ
ทํางานอื่น ๆ ให้มีขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สํานักจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งหน่วยงานภายใน
โดยการยุบฝ่ายคลังข้อสอบ และฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ในการวิจัย พัฒนาและ
เผยแพร่เทคนิควิชาการที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา และการฝึกอาชีพให้กับคณาจารย์และ
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
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1. วางแผน ออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2. วิเคราะห์ ประเมินผลหลักสูตร
3. ออกแบบ พัฒนาและรวบรวมแบบทดสอบ
4. จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
5. วิจัยและพัฒนา
6. ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ
สํ า นั ก จึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในเหลื อ เพี ย ง 4 ฝ่ า ย และ 1
สํานักงานผู้อํานวยการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่
760 หน้า 1 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2539 คือ
1. สํานักงานผูอ้ ํานวยการ
2. ฝ่ายบริการวิชาการ
3. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
5. ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
พ.ศ.2553 จัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านบริการการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการฝึกอบรม
ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเพื่อ
เป็นการพัฒนางานของสํานักให้มีความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
พ.ศ.2558 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ รองสมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ (KMUTNB :
Personnel Certification Body) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชีพ เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ และ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการของสํานักให้มีความหลากหลายมากขึ้น การดําเนินงาน
จัดตั้งศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพซึ่งได้ดําเนินการควบคู่กับการจัดทําระบบ ISO/IEC
17024 ที่เป็นข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยรับรองบุคคลในระดับสากล เพื่อให้การรับรองบุคลากรว่ามี
ความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามข้อกําหนดของแต่ละสาขา และสร้างความเชื่อมั่น
ให้ แ ก่ ผู้ ว่ าจ้ า ง ผู้ รับ บริก ารและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ว่ าผู้ ที่ ได้ รั บ การรั บ รองสมรรถนะมี ค วามสามารถตาม
ข้อกําหนดหรือมาตรฐานในสาขาที่ได้รับการรับรอง สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษาทําหน้าที่เป็นหน่วยรับรอง
ความสามารถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย
ขอจัดตั้งศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลขึ้นภายในสํานักมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย และถือเป็นหน่วยงานที่สําคัญ
อีกหนึ่งหน่วยงานของสํานักและมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายด้ านการศึ ก ษา เพื่ อ รองรับ สมรรถนะการปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานอาชี พ และเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และสร้างมูลค่าเพิ่ม
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ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและดําเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามที่ได้กําหนดไว้ต่อไป
และในปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและภาระ
งานตามพั นธกิ จของส่ วนงานบริ การวิ ชาการของสํ านั กพั ฒ นาเทคนิ คศึ กษา เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บการ
บริหารงานและภาระงานบริการวิชาการที่ปรับเปลี่ยนใหม่ โดยให้แบ่งส่วนงานภายในสํานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษาใหม่ เป็น 3 ฝ่าย 1 ศูนย์ 1 สํานักงาน ดังนี้
1. ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
2. ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม
3. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5. สํานักงานผู้อํานวยการ
ภาระงานของหน่วยงานภายในสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษาหลังจากปรับโครงสร้างและอัตรากําลัง
1. ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ดําเนินการจัดทําแผนการออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการ
สอนแผนการผลิตสื่อการสอน จัดทําข้อมูลเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น
สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา คอมพิวเตอร์ งานออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ ผลิตสื่อการสอนเพื่อ
การเผยแพร่และจําหน่ายให้แก่ภาครัฐและเอกชน เก็บรวบรวมต้นแบบสื่อการเรียนการสอน ควบคุมและ
จัดทําบัญชีต้นแบบสื่อการเรียนการสอน
2. ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม มีภาระงานหลัก ดังนี้
2.1 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรม/สัมมนา ดําเนินการจัดอบรม/สัมมนา ให้คําปรึกษาและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาบุคลากรตามคําร้องขอของหน่วยงานภายในและภายนอกสํานัก
ตลอดจนให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
อุตสาหกรรม
2.2 ออกแบบ พั ฒนาและดํ าเนิ นการวิ จั ยทางการศึ กษา เช่ น การวิ จั ยและพั ฒนาเกี่ ยวกั บ
หลักสูตร วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ การวัดและประเมินผล
การศึกษา การบริหารการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพั ฒนา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และเผยแพร่
ผลงานการทําวิจัย ประเมินผลการอบรมสัมมนา ตลอดจนให้คําปรึกษาด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.3 ออกแบบทางด้านสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม/สัมมนา
และอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญและสายวิชาชีพ ตลอดจนงานพัฒนาสื่อการศึกษาให้ทันตามเทคโนโลยี

6
ตลอดจนให้บริการด้านสื่อโสตทัศน์ เช่น ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ออกแบบงานกราฟิก จัดเก็บข้อมูลภาพ
นิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว งานซ่อมบํารุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์
3. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ดําเนินงานจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (อีเลิร์นนิ่ง)
โดยผ่านระบบ ITED Online เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ดําเนินการจัดทําระบบเว็บไซต์เครือข่ายของสํานัก จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร ITED MIS
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด และระบบฐานข้อมูลสื่อการศึกษาผ่านระบบ ITEDLIB จัดทําระบบ
เว็บไซต์ e-Commerce รวมทั้งงานบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ งานซ่อมบํารุงระบบ
เครือข่าย และการให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ
4. ศู นย์ รั บรองสมรรถนะบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พ ดํ าเนิ นการรับรองสมรรถนะและจัดทํ า
มาตรฐานอาชีพ ภายใต้ ISO /IEC 17024 วางแผนงานและจัดทําโครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการรับรอง ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอรับการ
รับรอง บันทึกข้อมูลของผู้รับคําขอรับการรับรองเข้าระบบฐานข้อมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI-NET)
จั ดเก็ บเอกสารประสานงานกั บศู นย์ ทดสอบและเจ้าหน้ าที่ สอบเพื่ อดําเนิ นการทดสอบและประเมิ นผล
ตลอดจนจัดทํามาตรฐานอาชีพร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5. สํานักงานผู้อํานวยการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้
เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล บริหารงานและสนั บสนุ นกิ จกรรมของทุ กหน่ วยงาน เป็ น
ศูนย์กลางการติดต่อประสานงานในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานัก โดยเน้นการ
ให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จจุบัน สํ านั กพั ฒ นาเทคนิค ศึ ก ษามีห น้ าที่ บ ทบาทที่ เพิ่ ม ขึ้น มี การพั ฒ นาและผลิต
ผลงานทางวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ การ
รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา
และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม ศักยภาพในการให้ บริการวิชาการ ตามมาตรฐานสากลให้ เป็น ที่
ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชน สํานักจึงนําระบบบริหารคุณ ภาพ ISO 9001 : 2000 มาใช้ในการ
ดํ าเนิ น งานตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2543 จนถึ งปั จ จุ บั น และมี ก ารตรวจสอบรั บ รองระบบคุ ณ ภาพนี้ ต่ อ เนื่ อ ง
ทุ ก ปี ในขอบข่ ายการออกแบบพั ฒ นาและผลิ ต สื่ อ การเรีย นการสอน วิ จั ย และการฝึ ก อบรมทาง
การศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักคํานึงถึงคุณภาพและ
มาตรฐานสากล ซึ่ งสํ านั ก ได้ กํ าหนด ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เอกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ และนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้แนวทางหรือทิศทางในการพัฒนาสํานัก ดังนี้
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ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบาย วัตถุประสงค์
ปรัชญา

: พัฒนาคน พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
พันธกิจ

: พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และ
การบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

ค่านิยม

: คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา ตรงต่อเวลา นําพาสู่ความเป็นเลิศ

เอกลักษณ์ : องค์กรแห่งการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คํานิยาม หมายถึง การแสดงถึงศักยภาพขององค์กรในการแสวงหาพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ เพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา วิจัย ทดลอง ฝึกอบรมและสร้างสรรค์การประดิษฐ์
คิดค้น นวัตกรรมการผลิต สื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ นําไปสู่การประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ออํานวยประโยชน์สูงสุดในการ
ยกระดับคุณภาพกําลังคนสู่สงั คมอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
คํานิยาม
สร้างสรรค์สื่อ หมายถึง การออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้หรือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ทเี่ ป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณค่า
ต่อสังคม
คุณภาพ หมายถึง การออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ผลงานที่สําเร็จแล้ว
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รบั บริการ
มาตรฐาน หมายถึง การออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่มีกระบวนการทํางานที่มุ่งให้บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามระเบียบปฏิบัติที่จัดทําขึ้นตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
นโยบาย :
1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานของสํานักให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
ตามแนวทาง Thailand 4.0
1.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
1.2 ใช้ระบบ Lean เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
1.3 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
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1.4 สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
1.5 พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการตลาดของสํานักให้มีศักยภาพเชิงรุกเพิ่มขึ้น
1.6 สร้างเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับ
1.7 สนับสนุนให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการทํางาน การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างขวัญ
และกําลังใจ เพื่อให้บุคลากรของสํานักสามารถผลิตงานตามพันธกิจที่มีคุณภาพ
1.8 สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการช่วยให้
มหาวิทยาลัยมีอันดับใน World University Ranking ที่ดีขึ้น
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนและส่งเสริมเกิดการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาสถานที่ และพัฒนางาน
ตามพันธกิจ รองรับ Thailand 4.0
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักให้มีความรู้ความสามารถในการดําเนินการตาม
พันธกิจของสํานัก และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักฯ ให้มีความเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ในงาน
ตามพันธกิจ เช่น ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรับรองการพัฒนาสํานักให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
2.3 นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานตามพันธกิจ และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
เข้ามาใช้งาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อรองรับการดําเนินการตามพันธกิจของ
สํานักและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
2.5 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานตามพันธกิจ โดยมีการดําเนินงานแบบครบวงจร PDCA
3. ด้านการบริการวิชาการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้สํานักเป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพแก่บุคลากร
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.1 ให้ บุ คลากรมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ยวกั บ กฎ ระเบี ยบ ข้อบั งคับการให้บ ริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการบริการวิชาการของภาครัฐและ
เอกชน
3.2 มีการบริการ (วิชาการ และเชิงพาณิชย์) ที่ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว แก่ผู้รับบริการ
3.3 สนับสนุนให้บุคลากรในสํานักฯ สามารถให้บริการทางวิชาการได้ ทั้งในรูปแบบของ
วิทยากร นักวิจัย และที่ปรึกษา
4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนและส่งเสริมให้สํานักดําเนินงานตามพันธกิจภายใต้การควบคุมคุณภาพตามหลัก
สากล และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
4.1 นําระบบ ISO 9001 เข้ามาใช้ในการควบคุมคุณ ภาพการให้บริการของสํานัก และ
บูรณาการเข้ากับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4.2 สนับสนุนให้ศูนย์รับรองสมรรถนะทางวิชาชีพ ได้รับการรับรอง ISO 17024
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4.3 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร (การสร้าง การเผยแพร่/แลกเปลี่ยน และการนํามาใช้
ประโยชน์) เพื่อให้เกิดการพัฒนางานตามพันธกิจของสํานัก
4.4 นําการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานัก
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อออกแบบพัฒนาสื่อทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
5. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบคุณภาพ
6. เพื่ออนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิการบริหารงานภายในสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

-

งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
งานอาคารและสถานที่

- งานออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา
- งานออกแบบสือ่ ดิจิตอลและสิ่งพิมพ์
- งานผลิตสื่อการสอน

-

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
งานวิจัยและพัฒนา
งานนวัตกรรมทางการศึกษา
งานศิลปกรรมและการออกแบบ
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บุคลากร
สํานั กพั ฒ นาเทคนิ ค ศึก ษา มี บุคลากรประจําทั้ งสิ้น จํานวน 62 คน มี บุคลากรจากวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 คน ดังนี้ คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
บุคลากรประจํา จําแนกเป็นข้าราชการ จํานวน 5 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 48 คน
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 คน พนักงานพิเศษ จํานวน 2 คน และพนักงานจ้างเหมา จํานวน 1 คน ดังแสดง
ในตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา ประเภทและหน่วยงานที่สังกัด
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา ประเภทและหน่วยงาน
(หน่วย : คน)
ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ป.ตรี

ป.โท

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ต่ํากว่า ป.ตรี

ต่ํากว่า ป.ตรี

ต่ํากว่า ป.ตรี

หน่วยงาน

ลูกจ้าง พนักงาน พนักงาน
ประจํา พิเศษ จ้างเหมา รวม
ทั้งสิ้น

1. ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
2. ฝ่ายบริการวิชาการและ
พัฒนานวัตกรรม
3. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
5. สํานักงานผู้อํานวยการ

1

2
1

2
2

5
4

7
4

1
2

15
10

-

-

-

17
12

-

1
-

1
-

3
1

4
2

-

7
3

-

-

-

8
3

-

-

-

6

7

-

13

1

2

1

17

รวมทั้งสิ้น

1

4

5

19

24

3

48

1

2

1

57

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
จํานวนบุคลากรจําแนกตามหน่วยงาน

จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา

สํานักงานผู้อํานวยการ

17

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

10% (ต่ํากว่า ป.ตรี)

3

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

8

ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม

12

40% (ป.ตรี)

ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

จํานวน (คน)

(ป.เอก) 6%

17
0
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10

15

20

(ป.โท) 48%

ต่ํากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
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งบประมาณ
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดทํารายงานการใช้เงินของสํานักประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2
(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) โดยจําแนกตามแหล่งเงินและหมวดรายจ่าย สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2 รายงานการใช้เงินของสํานักประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2561 กันยายน 2562) จําแนกตามแหล่งเงิน
แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
(งบบุคลากร)

วงเงินใช้ไป
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
38,872,148.00 9,345,510.00 9,335,472.00 9,600,714.00
วงเงินที่ขอใช้

รวมเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
(บาท)
(บาท)
ไตรมาสที่ 4
9,600,714.00 37,882,410.00 989,738.00

1,405,500.00

287,550.76

398,892.09

323,662.54

242,521.26

1,010,105.39

152,873.35

1,405,500.00

287,550.76

398,892.09

323,662.54

242,521.26

1,010,105.39

152,873.35

เงินรายได้เหลือจ่าย

2,719,313

271,926

760,822

316,083

323,806

1,672,638

1,046,675

เงินรายได้โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
รวมเป็นทั้งสิ้น

457,649.00

314,645.27

58,743.00

83,503.00

373,388.27

757.73

งบประมาณแผ่นดิน
(งบดําเนินการ)
เงินรายได้จัดสรรสํานัก

คิดเป็นร้อยละ
ของการเบิกจ่าย

-

78,435,931.68 38,812,323.62 13,264,342.0112,459,810.52 10,600,484.93 64,536,476.15 3,298,790.60
100.00

50.37

17.21

16.17

13.51

95.79

4.21

หมายเหตุ จํานวนเงิน 3,298,790.60 บาท คงเหลือเข้าเป็นเงินรายได้ส่วนงาน
ตารางที่ 3 รายงานการใช้เงินของสํานักประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2562 มีนาคม 2563) จําแนกตามแหล่งเงิน
แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
(งบบุคลากร)
งบประมาณแผ่นดิน
(ครุภัณฑ์)
เงินรายได้จัดสรรสํานัก

วงเงินที่ขอใช้
38,386,288.00
906,600.00
1,374,500.00

เงินรายได้เหลือจ่ายสํานัก 17,912,763.60
เงินรายได้โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
รวมเป็นทั้งสิ้น

คิดเป็นร้อยละ
ของการเบิกจ่าย

400,000.00

ไตรมาสที่ 1
8,807,697.61
-

8,632,977.04
-

-

-

17,440,674.65

-

-

-

324,856.85

227,269.87

-

-

15,354,214.1

957,993.40

-

-

82,473.46

-

-

9,900,713.77

-

-

16.79

-

-

-

58,980,151.60 24,486,768.59
100.00

วงเงินใช้ไป
รวมเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
(บาท)
(บาท)
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

41.52

20,945,613.35
906,600.00

552,126.72

822,373.28

16,312,207.53 1,600,556.07
82,473.46

317,526.54

34,387,482.36 24,592,669.24
58.30

41.70

15
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดทําสรุปข้อมูลงานบริการวิชาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลงานบริการวิชาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2561 กันยายน 2562)
รายการ
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค. 61)
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค. 62)
ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. - มิ.ย. 62)
ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย 62)

รวมเป็น

งานผลิตสื่อ
งานฝึกอบรม/
สัมมนา
การเรียนการสอน
(บาท)
(บาท)

งานวิจัย/
ที่ปรึกษา
(บาท)

106,480

-

41,951,080

64,933

-

5,400,000

103,400

-

-

298,260

-

573,073

-

งานรับรอง
สมรรถนะ
(บาท)

จํานวนเงินรวม
(บาท)

วิทยากรฯ
(ครั้ง)

590,000 42,647,560

2

200,000

5,664,933

6

2,968,272 11,158,900

17

3,200,000

255,200 11,593,965

12

50,551,080

4,013,472 55,137,625

37

สํานักมีรายได้จากงานบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 55,137,625 บาท
(ห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เป็นการผลิตสื่อการสอนตามใบสั่งจ้าง
จํานวน 19 ราย เป็นสัญญาจ้างวิจัย/ที่ปรึกษา จํานวน 26 โครงการ และเป็นงานรับรองสมรรถนะของ
บุคคล จํานวน 12 โครงการ นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการด้านวิทยากร กรรมการ ที่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานัก จํานวน 37 ครั้ง
ตารางที่ 5 สรุปข้อมูลงานบริการวิชาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2562 –
มีนาคม 2563)
รายการ
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค. 62)
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค. 63)
ไตรมาสที่ 3
(ข้อมูล ณ พ.ค.63)

รวมเป็น

งานผลิตสื่อ
งานฝึกอบรม/
สัมมนา
การเรียนการสอน
(บาท)
(บาท)

งานวิจัย/
ที่ปรึกษา
(บาท)

งานรับรอง
สมรรถนะ
(บาท)

จํานวนเงิน
รวม
(บาท)

วิทยากรฯ
(ครั้ง)

39,800

-

-

290,500

330,300

2

55,600

-

28,059,120

301,200

28,415,920

5

93,160

-

6,050,000

-

6,143,160

4

188,560

-

34,109,120

591,700

34,889,380

11

งานบริการวิชาการที่มีรายได้คือ งานผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย/ที่ปรึกษา และงาน
รับรองสมรรถนะของบุคคล ซึ่งมียอดรายรับก่อนหักประมาณการค่าใช้จ่าย ในไตรมาสที่ 1-2 รวมเป็น
จํานวนเงิน 34,889,380 บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และ
บุคลากรสํานักได้รับเชิญเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษ/ที่ปรึกษา/กรรมการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จํานวน
11 ครั้ง

16

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสํานักยึดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ที่สํานักดําเนินการอยู่เป็นหลัก โดยมีตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสําหรับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก และองค์ประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ
1. ตัวบ่งชี้สําหรับสํานักมีพันธกิจหลักด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การบริหารงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ และตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน มีด้วยกัน 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
1.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
1.4 อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์สื่อทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
1.5 อัตลักษณ์ : ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
2. ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบการบริหารจัดการ แบ่งตัวบ่งชี้ที่กําหนดให้สํานักดําเนินการประกอบ
ด้วยตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 การพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
2.4 ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
2. เพื่อให้หน่วยงานทราบสภาพการดําเนินงานที่แท้จริงของตนเอง อันจะนําไปสู่การปรับปรุง
พัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
3. เพื่อนําเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดําเนินงาน

17

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2562

18

19

20

21

22

23

24

25
ด้านการบริหารและจัดการ
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดําเนินการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นถึงทิศทางการพัฒนาในระยะยาวที่
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการ
พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชั่น 2008 และได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น 2015
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการวิชาการของสํานัก
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
วิธีการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
สํานักดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจหลักของสํานักและมหาวิทยาลัย โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กําหนดตัวชี้วัดของทุ กงาน/กิจกรรม/
โครงการเพื่อให้สามารถนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรของสํานักทุกระดับได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดแผนที่กลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 : บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
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. การธํารงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
กลยุทธ์ที่ 1.1.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว และการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
5. กิจกรรม 5ส
กลยุทธ์ที่ 1.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
6. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 : บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถพัฒนางาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน
การแข่งขันขององค์กร
ตัวชี้วัด
1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
1.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของส่วนงาน
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กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารงานและ/
หรือการให้บริการวิชาการ
2. กิจกรรมการจัด ส่ งบุ ค ลากรเข้ารับ การฝึ ก อบรม/สัม มนา ดู งาน และลา
ศึกษาต่อ
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 สนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
3. การสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงานจากการเขียน OPL
4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เป้าประสงค์ที่ 1.3 : มีเทคโนโลยีทสี่ นับสนุนการบริหารงานและการจัดการ
ตัวชี้วัด
1.3.1 จํานวนระบบสารสนเทศที่นําไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
1.3.2 จํานวนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารและบริการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายสํานักให้ทันสมัย
2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
MIS
3. ปรับปรุงสายสัญญาณ (LAN) ให้ทันสมัยเพือ่ รองรับ IPV6 ตามข้อกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้
เป้าประสงค์ที่ 2.1 : พัฒนาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่มคี ุณค่าสอดคล้องกับ
ความต้องการ
ตัวชี้วัด
2.1.1 จํานวนงานวิจัย
2.1.2 จํานวนโครงการความร่วมมือ
2.1.3 จํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การจัดสรรเงินรายได้สําหรับงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2.1.2 สนับสนุนงานวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
2. การสร้างเครือข่ายการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุน
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัย/บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 : เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
3.1.1 จํานวนโครงการความร่วมมือ
3.1.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.1.3 มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การสร้างความร่วมมือด้านที่ปรึกษา/อบรม/สัมมนาระหว่างหน่วยงาน
2. ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อ
โดยเสด็จพระราชกุศล
3. การออกแบบพัฒนาและเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ให้แก่มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการให้บริการวิชาการสู่สังคม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
2. นําร่องการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนผ่าน e-Commerce
3. การจัดทําวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
4. การจัดทําจดหมายข่าว
5. การพัฒนาและปรับปรุงสื่อวีดิทัศน์แนะนําสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.1.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหม่และเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการ
วิชาการอย่างมืออาชีพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การสอนงานและถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานจริงให้กับบุคลากรใหม่
เป้าประสงค์ที่ 3.2 : สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการ/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. จํานวนอาชีพที่ขอรับการรับรอง
3. จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการทดสอบ
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองสมรรถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2. การพัฒนาระบบเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17024
ด้านการดําเนินงานตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส่วนงาน
ด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีภารกิจหลักในด้านการออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอน
มีสื่อการสอนที่ได้ออกแบบ พัฒนา และผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ชุดสื่อการเรียนการสอน ทีท่ าํ เป็นชุดรายวิชา (Instructional Material Package : IMP)
เป็นสื่อการสอนที่ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน
ของหลักสูตรรายวิชา
2. สื่อการสอน ที่ทําเป็นหัวข้อย่อยในแต่ละวิชา (Teaching Aids Unit : TAU) เป็นสื่อการสอน
ที่ออกแบบและพัฒนาสําหรับรายหัวข้อวิชา 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 โดยการใช้คุณสมบัตดิ ้านการจัดการงานกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว งานตัวอักษรประดิษฐ์ งานเสียง
และวีดิทัศน์ มาประยุกต์ในการออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนสามารถสร้างเงื่อนไขให้กับ
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น
6. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printing Material : PM) เป็นสื่อประเภทเอกสารประกอบการเรียนการสอน
หรือเอกสารวิชาการ หนังสือ ตํารา และคูม่ ือสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น
7. สื่อ e-Learning คือการออกแบบสื่อด้วยรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยภาพ เสียง วีดิทัศน์
และภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)
ในการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต
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ด้านการวิจัย/ที่ปรึกษา
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา กําหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทาง
วิชาการ การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สําคัญประการหนึ่งควบคู่กับภารกิจด้าน
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการที่จะพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการและผลงาน
วิจัยที่มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและองค์กรต่าง ๆ และ
สร้างประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถนําไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
การพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นงานบริการวิชาการงานหลักงานหนึ่ง
ของสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ซึ่งให้บริการวิชาการกับบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอก โดย
ให้การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรทุกคน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาและผลิต
ผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษาผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม
ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อดําเนินการ
ประสานงาน สนับสนุน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งได้มีการจัดทําแผนประกันคุณภาพ
แผนการจัดทํารายงาน และแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560
และได้มีการดําเนินการติดตามการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพฯ และตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ รวมถึงมีการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ และตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป
ตารางที่ 6 เป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
หน่วยนับ เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
ข้อ
6
1.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการทางวิชาการ
ข้อ
5
1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
ข้อ
4
1.4 สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
ข้อ
5
2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
ข้อ
5
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
ข้อ
6
2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ข้อ
6
2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง
วัน
ทันตามกําหนด
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ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2562 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
องค์ประกอบ
1. พันธกิจหลัก
2. การบริหารจัดการ
ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

ค่าเฉลี่ย

ผลการประเมิน

5
4.63
4.77

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในภาพรวม
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารและบุคลากรสํานักพัฒนามีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและทํางาน
เป็นทีม
2. สํานักมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นทิศทางการพัฒนาในระยะยาวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล โดยมีการนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กร
จุดที่ควรพัฒนา
1. รายได้ จ ากงานบริการวิชาการโดยเฉพาะงานวิจัย/ที่ ป รึก ษาที่ สํ านั กได้รับ แต่ ละปี พ บว่า
มีแนวโน้มที่ไม่คงที่
2. เครื่องมือของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กรขาดการบูรณาการกับระบบการประกันคุณภาพของสํานัก
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ควรวางแผนการหารายได้จากงานบริการวิชาการทั่วทั้งองค์กร เพื่อประกันความยั่งยืนของรายได้
รวมทั้งเปรียบเทียบกับหน่วยงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. สํานักมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้าน
การผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนและปฏิ บั ติ ง านโดยมี ร ะบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001 รองรั บ
โดยมีผลตอบรับการให้บริการระดับดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
2. สํานักมีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและยาวนานจุดที่ควรพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา
1. การนํ าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ งานจริง เช่ น การเขี ย น (OPL) ของสํ านั ก ไป
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกได้นําไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับการยอมรับเชิงประจักษ์
2. การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน (ชํานาญการพิเศษ)
ยังไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร มีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรทั้งหมดของสํานัก
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ควรดําเนินการต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีที่สํานักพัฒนาจัดทํา เช่น การเขียน (OPL) ไปเผยแพร่
ให้หน่วยงานภายนอกได้นําไปใช้ประโยชน์และเกิดการยอมรับโดยใช้หลักการ KM เต็มรูปแบบโดยเขียน
เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ควรมีระบบติดตาม หาแนวทางกระตุ้น ระบบพี่เลี้ยง สนับสนุนให้บุคลากรทําผลงานทาง
วิชาการให้ได้ตามเกณฑ์ของการขอตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตามแผนที่วางไว้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการประเมิน(SAR)
1. สํานั ก ควรมี ก รรมการจากภาคเอกชนมาเป็ น คณะกรรมการประจําสํ านั ก เพื่ อ จะได้ เห็ น
มุมมองจากหลายภาคส่วนและนํามาพัฒนาสํานัก
2. สํานักควรนําเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมายที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ Objective and
Key Results (OKRs) มาใช้ในการประเมิน และนําเรื่อง การบริหารงานคุณภาพโดยรวม Total Quality
Management (TQM) มาใช้เสริมจุดแข็งของการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ตามประเด็น ดังนี้
1. การประเมินความไม่พึงพอใจของลูกค้าและบุคลากร เพื่อสร้างความผูกพันภายในสํานัก
2. การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้ทุกคนทราบว่าเป้าหมายองค์กรจะไปทางใดและทุกคน
ร่วมกันทํางานในทิศทางเดียวกัน
3. การมีระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งจะต้องมีผู้รับผิดชอบ
4. การวิเคราะห์ แ นวโน้ ม ผลการดํ าเนิ น งาน ควรมี การเก็ บ ข้อ มู ล แล้ วแสดงเป็ น กราฟที่
สามารถมองเห็นแนวโน้มที่ดีหรือไม่ดี อย่างน้อย 3 รอบ/ปี หากแนวโน้มไม่ดีจําเป็นต้องมีระบบและกลไก
มาช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้ผลการดําเนินงานจะไม่ได้ขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นต้น

รายงานผลการประเมินตนเอง

(ง)

32

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
จดสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร



มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน




ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1.1-01
1.1-02
1.1-03
1.1-04
1.1-05
1.1-06
1.1-07
1.1-08
1.1-09
1.1-10
1.1-11
1.1-12
1.1-13
1.1-14
1.1-15

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษามีการกาหนดนโยบายด้านการวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ.2560-2564)
ฉบับปรับปรุง (เอกสารหมายเลข 1.1-01) โดยกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานทาง
วิชาการ การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
กาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสาเร็จไว้ในแผนกลยุทธ์ (เอกสารหมายเลข 1.1-02) และ
นามาจั ด ท าแผนปฏิ บัติ ง านประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิ บัติ ง านประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 1.1-03)
สานักมีระบบและกลในการบริหารงานวิจัย โดยการกาหนดไว้ในคู่มือคุณภาพตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่มีระเบียบปฏิบัติไว้ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและ
พัฒนา เรื่อง การออกแบบและดาเนินการวิจัย (Procedure Manual : QP13) เริ่มตั้งแต่การ
กาหนดข้อปัญหาการวิจัย การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การออกแบบ การทบทวนและ
ตรวจสอบ การรับรองผลการออกแบบวิจัย การจัดทาแผนคุณภาพ การดาเนินการวิจัย การ
ตรวจติดตามและประเมินผล การประเมินขั้นสุดท้าย และการจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(เอกสารหมายเลข 1.1-04) ซึ่งบุคลากรทุกคนของสานักจะต้องถือปฏิบัติ ในการดาเนินงาน
ตามระบบคุณภาพที่วางไว้
ส านั ก จั ด ท าแฟ้ ม ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ทุ น และกิ จ กรรมด้ า นการวิ จั ย พร้ อ มทั้ ง เอกสาร
จรรยาบรรณนักวิจัย จัดวางไว้บริเวณหน้าห้องสานักงานผู้อานวยการซึ่งเป็นจุดที่บุคลากรลง
ลายนิ้วมือเวลาการปฏิบั ติงาน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุน และหัวข้อการ
อบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา สานักมีช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางไลน์กลุ่มบุคลากรสานักอีกด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563
สานักได้พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้เพิ่มมากขึ้น ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 1.1-05)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
1. จัดกิจกรรมพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการบุคลากรสานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษาเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ให้แก่บุคลากรสานัก จานวน 10 คน ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2562
2. จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ”
ให้แก่บุคลากรสานัก จานวน 31 คน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
3. บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเริ่มต้นกับการทาวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
Multi Mentoring System หัวข้อ เส้นทางสู่ความสาเร็จของนักวิจัยและการวิจัยเพื่อฐานทาง
วิชาการ จานวน 6 คน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 9 อาคารสานักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มจพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
1. บุคลากรเข้าร่วมประชุมระดมความเห็นภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง จานวน 7 คน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 802
สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
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2. จัดโครงการฝึ กอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค
เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพของบุคลากรสานัก จานวน 10 คน ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 7
สิงหาคม 2563
สานักมีการให้ความรูแ้ ก่บุคลากรด้านจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ
โดยการแจ้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยให้ถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 1.1-06)
สานักมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยการจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน
เป็นกองทุนสนับสนุนงานวิจัยให้กับบุคลากรสานัก ตามประกาศสานักเรื่อง ทุนส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจยั (เอกสารหมายเลข 1.1-07) รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการจัดทาโครงการวิจัย เอกสารหมายเลข 1.1-08)
และสานักยังแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกในการดาเนินงานวิจัยอีกด้วย (เอกสาร
หมายเลข 1.1-09) และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
แหล่งทุนภายใน จานวน 6 โครงการ ได้แก่
1. การศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
ของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษา
2. การพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา
3. ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการคลังของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. โครงการวิจยั เรื่องการออกแบบและพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ วิชา Engineering
Thermodynamic ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้ชุดสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
6. การสอนเสริมนักศึกษาผลการเรียนอ่อน วิชา Mathematic 1 วิชา Engineering Mathematic
วิชา Physics 1 และวิชา Physics 2
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก จานวน 7 โครงการ ได้แก่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จานวน 1 โครงการ
1. โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ให้แข่งขันได้ในสากล
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย จานวน 4 โครงการ
2. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
ระยะที่ 2
3. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สาหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยมุ่งสู่ Smart Farming
5. โครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ ระยะที่ 2
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 1 โครงการ
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จานวน 1 โครงการ
7. โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์และสาขา
วิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
แหล่งทุนภายใน จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการวิ จั ย การติ ด ตามผลรู ป แบบการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ผลการเรี ย นอ่ อ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผลทางการเรียน
2. ศึกษาความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาในภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก จานวน 5 โครงการ ได้แก่
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย จานวน 3 โครงการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สาหรับอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทราย ระยะที่ 2
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียน
ชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล
3. จั ด การผลิ ต อ้ อ ยแปลงใหญ่ เ พื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพอ้ อ ยโดยใช้ เ ทคโนโลยี Smart
Farming
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 1 โครงการ
4. ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศ
ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) และจัดทาฐานข้อมูลเพื่อ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 1 โครงการ
5. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยระบบอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติหรือระบบ
IT ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของ
ภาคใต้สู่อุตสาหกรรม 4.0
สานักมีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ งาน
นโยบายแผน เป็นผู้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ในงานวิจัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย และเผยแพร่
องค์ความรู้ โดยมีเป้าประสงค์ที่ 2.1 คือพัฒนาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและ
สอดคล้องกับความต้องการ และตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่สานักกาหนดมีผลการดาเนินงานตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 ดังนี้
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ตัวชี้วัด

ข้อ 6

ข้อ 7

ผลงานดาเนินงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
6 โครงการ
2 โครงการ
7 โครงการ
5 โครงการ
5 บทความ
3 บทความ

ค่าเป้าหมาย

1.1 จานวนงานวิจัย
2 โครงการ
1.2 จานวนโครงการความร่วมมือ
2 โครงการ
1.3 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 บทความ
ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
(เอกสารหมายเลข 1.1-09 , 1.1-10 และ 1.1-11)
การด าเนิ น การด้ า นการวิ จั ย ทั้ ง 3 ตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ด้ า นจ านวน
งานวิจัย จานวนโครงการความร่วมมือ และการเผยแพร่ผลงาน บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ทั้ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักมีข้อกาหนดในการเผยแพร่ผลงานวิจัยไว้ใน QP13 เรื่องการออกแบบและดาเนินการ
วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ว่ า เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท ารายงานวิ จั ย และส่ ง มอบแก่
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว ให้ผู้วิจัยจัดทารายงานสรุปผลการวิจัย โดยจัดทาเป็น Microsoft Office Word
ให้กับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา พิจารณาลงเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของสานัก และให้
ผู้วิจัยจัดทาบทความวิจัยเพือ่ ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หรือนาเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ เพื่อให้มีการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และให้แจ้งผลการเผยแพร่งานวิจัยให้กับงานวิจัยและพัฒนาทราบ
เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานผ่านรายงานประจาปีของสานัก (เอกสาร
หมายเลข 1.1-12) และวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.1-13)
นอกจากนี้ยังมีการจัดทาฐานข้อมูลผลงานวิจัยผ่านทางห้องสมุดอิเล็กทรอกนิกส์ ซึ่งเป็นการ
รวบรวมผลงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน ในหน้าเว็บ ITEDLIB ฐานข้อมูลงานวิจัย
http://itedonline.com/itedlib/index.php/ited (เอกสารหมายเลข 1.1-14)
ส านั กพั ฒนาเทคนิค ศึก ษามีก ารนาผลงานวิ จัย รวมถึ งโครงการให้ บริ การวิ ชาการไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม อันนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาองค์กร
หรือนาไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
นาไปใช้ ตามหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างที่ผ่านมาของสานัก
(เอกสารหมายเลข 1.1-15)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

6

7

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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จุดแข็ง :
สานักเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทาให้ผู้มาใช้/รับบริการ มั่นใจได้ว่า
งานวิจัยและที่ปรึกษา ที่สานักดาเนินการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
จุดที่ควรพัฒนา :
ผลงานวิจัยหรือการมีส่วนร่วมในโครงการงานวิจัยของบุคลากรสานักมีคอ่ นข้างน้อย
แนวทางการพัฒนา :
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัย และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางานในโครงการวิจัยให้
เพิ่มมากขึ้น
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

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง
แผนที่กลยุทธ์สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (พ.ศ.2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย และ
การเผยแพร่องค์ความรู้
- แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระเบียบปฏิบัติ (Procedure Manual) QP 12 เรื่อง การออกแบบ
และดาเนินการวิจัย
- สรุปการเข้ารับการอบรมด้านการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
- สรุปการเข้ารับการอบรมด้านการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
- เอกสารจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2552
- ประกาศสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง ทุนส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
- ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563
สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนจากสานักและมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563
สรุปการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563
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เอกสารหมายเลข 1.1–11
เอกสารหมายเลข 1.1–12
เอกสารหมายเลข 1.1–13
เอกสารหมายเลข 1.1–14
เอกสารหมายเลข 1.1–15

- สรุปรายงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- สรุปรายงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บทคัดย่องานวิจัยที่เผยแพร่ลงในรายงานประจาปี 2562 ของสานัก
ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความทางวิชาการของบุคลากรที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
หน้าตัวอย่าง การเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซตสานัก
www.ited.kmutnb.ac.th/qazone.html
เอกสารหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการสารวจความต้ องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน
สังคม หน่วยงานภายนอก



2. มีแผนการให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสั ง คม พร้ อ มทั้ ง ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของการ
ดาเนินงานและค่าเป้าหมาย และมีการดาเนินงานตามแผน
รวมทั้งมีโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแบบให้เปล่า
3. มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนการให้บริการทางวิชาการของส่วน
งานที่กาหนดทุกตัวบ่งชี้
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการทุกโครงการ/
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
5. มีรายได้จากการให้บริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากรายได้เฉลี่ย
3 ปีย้อนหลัง
6. มีจานวนหน่วยงานผู้รับบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกปี



มีการ
ดาเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1.2-01
1.2-02
1.2-03
1.2-04
1.2-05
1.2-06



1.2-07



1.2-08



1.2-09



1.2-10

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การดาเนินงาน :

เกณฑ์
ข้อ 1

ผลการดาเนินงาน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สานัก) เป็นส่วนงานสนับสนุนวิชาการระดับคณะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปัจจุบันสานักมีหน้าที่และบทบาทในการพัฒนา
และผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ตลอดจนการเป็น
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เกณฑ์

ข้อ 2

ผลการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสานักได้นาระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
สานักได้คานึกถึงคุณภาพและมาตรฐานสากล และในปัจจุบันสานักได้ดาเนินการขอจัดตั้งศูนย์
รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์มหาชน) เพื่อทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานต่างๆ โดยดาเนินการควบคู่กับการจัดทาระบบบริหาร
คุณภาพ ISO17024 เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผวู้ ่าจ้าง ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ดาเนินการสร้างแบบสารวจความ
ต้องการรับการบริการทางวิชาการ ทั้งหน่วยงานภายนอกและชุมชน และได้ดาเนินการจัดส่ง
ให้กับผู้ประสานงานโครงการและ/หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ดาเนิน การแจกและเก็บแบบ
สารวจเพื่อนาข้อมูลมาดาเนินการวิเคราะห์และสรุปผล แจ้งต่อที่ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคลากรเพื่อ
เป็นข้อมูลในการวางแผนดาเนินงานฝึกอบรมของปีงบประมาณต่อไป โดยมีการดาเนินการสารวจ
ความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน สังคม หน่วยงานภายนอก ดาเนินการดังนี้
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
- กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา 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 17 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ ระยอง นครปฐม ราชบุรี พิษณุโลก ตาก ลาพูน เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี
นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง ปัตตานี
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณไว้อย่างชัดเจน
โดยได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม พร้อมกาหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงาน และแผนการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกประจาปี
โดยนาข้อมูลหรือสรุปผลจากการสารวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการผู้ประสานงาน
โครงการและ/หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกและชุมชน มาพิจารณาเพื่ อใช้
เป็นแนวทางในการแสวงหาหน่วยงานหรือชุมชนที่ต้องการเข้ารับการบริการทางวิชาการจาก
สานัก (เอกสารหมายเลข 1.2-05)
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ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
จากนั้น ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ดาเนินการติดต่อกับผู้ประสานงานของหน่วยงานและชุมชน
ต่างๆ เพื่อติดต่อสอบถามและขอรับข้อกาหนดของงาน (TOR) หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) มาเพื่อดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยกาหนดแผนปฏิบัติงาน
วิธีการดาเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย รวมถึงการส่งงวดงานและการเบิกเงินงวดงานต่อไปหรือขอ
ยื่นข้อเสนอโครงการหรือบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ หลักการ
กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ต่ อ ไป เมื่ อ ทั้ ง หน่ ว ยงานภายนอกหรื อ ชุ ม ชนพิ จ ารณาแล้ ว ให้ ส านั ก
ดาเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานภายนอกหรือชุมชนจะส่ งหนังสือขอเชิญ ยื่ น
ข้อเสนอหรือหนังสือตอบรับความร่วมมือทางวิชาการมา สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 1.2-06)
ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรมได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของทุกเดือน โดยมีการรายงานผลการดาเนินงานผลตามตัวชี้วัดของแผน เป้าหมาย
ร้อยละของการดาเนินงาน รายละเอียดของการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 1.2-07)
หมายเหตุ กรณีที่เป็นงานโครงการ หัวหน้าโครงการจะเป็นผู้ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมิน
ความสาเร็จในแต่ละขั้นตอนตามแผนการดาเนินงานโครงการ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก สานักพัฒนาเทคนิค
ศึ ก ษา โดยงานการตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก งานผู้ อ านวยการ ได้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง
1. แบบสอบถามและเก็บรวบรวม ปี 2562 จานวน 19 ชุด มาทาการสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้า : ความพึงพอใจ 92.28 หรือ 4.61
2. แบบสอบถามและเก็บรวบรวม ปี 2563 จานวน 6 ชุด จาก 9 ชุด มาทาการสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า : ความพึงพอใจ 90.37 หรือ 4.52
และสรุปความพึงพอใจของลูกค้าอบรม/สัมมนา โครงการการใช้งานระบบสารสนเทศด้าน
ความปลอดภัยหม้อน้า สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรมสาหรับวิศวกรและหน่วยงาน (เอกสาร
หมายเลข 1.2-08)
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสานัก ปี 2559 ได้
11,937,026 บาท
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสานัก ปี 2560 ได้
4,882,460 บาท
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสานัก ปี 2561 ได้
112,899,365 บาท
รายได้เฉลี่ย 3 ปียอ้ นหลังเท่ากับ
43,239,617 บาท
สรุปรายได้จากการให้บริการวิชาการของสานัก ปี 2562 ได้
55,137,625 บาท
(เอกสารหมายเลข 1.2-09)
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เกณฑ์
ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
จานวนหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการปี 2561 และ ปี 2562 ดังนี้
ปี 2561
1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
2. บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จากัด
3. โรงงานยาสูบ
4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
5. องค์การเภสัชกรรม
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
7. สถาบันธรรมชัย
8. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
9. ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
11. ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
12. สานักงานประสานที่ประชุมสภา
ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
13. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
14. โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม
15. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
16. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
17. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
18. โรงเรียนพระดาบส
19. วัดพระธรรมกาย
20. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
21. บริษัท เอ็น เอ็กซ์ พี แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
22. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
24. บริษัท เอลเว่ (ประเทศไทย) จากัด
25. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
26. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
27. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

ปี 2562
1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
2. บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จากัด
3. โรงงานยาสูบ
4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
5. องค์การเภสัชกรรม
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
7. สถาบันธรรมชัย
8. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
9. ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
11. ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
12. สานักงานประสานที่ประชุมสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
13. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
14. โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม
15. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
16. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
17. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
18. โรงเรียนพระดาบส
19. วัดพระธรรมกาย
20. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
21. บริษัท เอ็น เอ็กซ์ พี แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
22. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
24. บริษัท เอลเว่ (ประเทศไทย) จากัด
25. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
26. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
27. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
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เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน
28. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุพรรณบุรี)
29. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานีและ
ระนอง)
30. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
31. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
32. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคน
พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

28. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุพรรณบุรี)
29. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานีและ
ระนอง)
30. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
31. กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย
โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
32. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
33. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย
34. บริษัท เอส ดี ซี เอ็น เนอจี จากัด
35. กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

สรุป : จานวนหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 3 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 อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
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จุดที่ควรพัฒนา :
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการให้แก่บุคลากรหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
ปรับกลยุทธ์ในการรับงานบริการวิชาการของบุคลากรหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้มากขึ้นและ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้เพิ่มขึ้น
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
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0
- หนังสือขอส่งโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/เป้าหมาย (รายเดือน)
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการสั่งซื้อสื่อการเรียน
การสอน สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาของงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
สานักงานผู้อานวยการ
- สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการการใช้
งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยหม้อน้า สารเคมี และก๊าซ
อุตสาหกรรมสาหรับวิศวกรและหน่วยงาน
- รายได้จากการให้บริการวิชาการของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ปี 2560 – 2562
- รายงานสรุปการดาเนินงานบริการวิชาการของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับ
ผู้ประกอบการใหม่ สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่อง จ้างที่ปรึกษากิจกรรมจัดเวทีประกวด
ผู้ประกอบการที่ยั่งยืน
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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
1.3-02
1.3-03
1.3-04
1.3-05
1.3-06
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
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ข้อ 2

ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
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 พร้อมกับได้รับการรับรองระบบ
บริหารมาตรฐานคุณภาพไอเอสโอจากบริษัท MASCI
เพื่อให้การดาเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพของสานักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ส านั ก จึ ง มี ค ณะกรรมการด าเนิ น งานตามระบบบริ ห ารงาน
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 2 – 6 มีนาคม 2563 และการตรวจ
ติดตามวัตถุประสงค์คุณภาพในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม และติดตามในแต่ละกิจกรรม
และมีการจัดทาแผนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (เอกสารหมายเลข 1.3-09)
สานักได้มีการดาเนินการตามแผนการดาเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามที่
กาหนดไว้
1. การตรวจติดตามภายใน
มีการตรวจติดตามภายในประจาปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563 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
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ข้อ 4

ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
และข้อมูลรับการตรวจประเมิน มีการเปิดประชุมและปิดประชุม แจ้งผลการตรวจประเมิน
ให้กับบุคลากรของสานักรับทราบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ สานักได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ 9001:2015
3. สานักได้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์คุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.3-12) โดยในแต่ละ
หน่วยงานต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์คุณภาพทุก ๆ 3 เดือน และสรุปผลในปลายปีงบประมาณ
ส านักมี การน าผลการตรวจติด ตามภายในแจ้งให้ กับบุค ลากรของส านักทราบในวันปิ ด
ประชุมการตรวจติดตาม และนาผลเข้าทบทวนฝ่ายบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
(เอกสารหมายเลข 1.3-13) และนาผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบเข้าทบทวนฝ่าย
บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (เอกสารหมายเลข 1.3-14) เพื่อพิจารณาและ
มอบหมายให้ดาเนินการ
สานักได้มีการนาผลการตรวจติ ดตามภายใน 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 :
ดาเนินการปรับปรุงเอกสารให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างสานักใหม่ ตามมติสภามหาวิทยาลัย
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.3–01
เอกสารหมายเลข 1.3–02

คู่มือคุณภาพ
ระเบียบปฏิบัติ
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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
เอกสารหมายเลข 1.3–11
เอกสารหมายเลข 1.3–12
เอกสารหมายเลข 1.3–13
เอกสารหมายเลข 1.3-14
เอกสารหมายเลข 1.3-15

แบบฟอร์ม
รายงานผลการตรวจประเมิน
การแก้ไขข้อบกพร่อง
นโยบายคุณภาพ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
แผนการดาเนินงาน
แผนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ตารางการตรวจติดตามภายใน
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



1.4-08
1.4-09
1.4-10
1.4-11
1.4-12
1.4-13
1.4-14



1.4-15



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

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ผลการดาเนินงาน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้กาหนดนโยบายคุณภาพ ISO 9001 ดังนี้ 1) คุณภาพในการ
พัฒ นาและผลิ ตผลงานทางวิช าการด้ านสื่อ ทางการศึ กษาให้ เป็ นที่ ย อมรับ ของสถาบั นการ
อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่ต้องยึดถือ
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ข้อ 2

ผลการดาเนินงาน
และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนตามระบบคุณภาพที่ได้ประกาศใช้ 2) ระบบคุณภาพ
คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาและ
ผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการอาชีวศึกษาและ
อุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) การให้การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรทุกคน
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับของสถาบันการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมและพัฒนาตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข 1.4-01) ดาเนินการจัดทาแผน
ด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพ.ศ.2563
ที่สอดคล้องกับนโยบายสานัก ของฝ่ายสื่อการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 1.4-02) และ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ(เอกสารหมายเลข 1.4-03) การออกแบบสื่อการเรียนการสอนของ
ฝ่ายสื่อการเรียนการสอนจะต้องพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและออกแบบสื่อ
การเรี ย นการสอน (เอกสารหมายเลข 1.4-04) และน าเสนอคณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงาน (เอกสารหมายเลข 1.4-05)
คณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิตสื่อได้ดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ
ออกแบบและพัฒนาสื่ อ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้ผู้ออกแบบเสนอโครงการ
นาเสนอต่อคณะกรรมการโดยคณะกรรมการพิจารณาจาก วิชา/หัวข้อที่จะทาการออกแบบต้อง
ตรงตามหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับ ปวช.และปวส. มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ประเภทของสื่อจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชา
2. งบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสมกับสื่อต้นแบบแต่ละประเภท
3. ระยะเวลาในการดาเนินการต้องอยู่ภายในปีงบประมาณนั้น
4. สื่อที่ออกแบบเสร็จแล้วสามารถนาไปเผยแพร่สู่เชิงพาณิชย์
5. ให้ดาเนินการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนตามระเบียบปฏิบัติของระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
1. งานออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 โครงการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน (IMP) วิชากลศาสตร์เครื่องกล
จานวน 1 วิชา ประกอบด้วย คู่มือผู้สอน คูม่ ือผู้เรียน และสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์
1.2 โครงการออกแบบและสร้างสื่อชุดทดลองทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า จานวน 3 ชุด
1.3 โครงการออกแบบและพัฒนาสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
จานวน 10 หัวข้อ
1.4 โครงการออกแบบและสร้างชุดสื่อการเรียนการสอน(IMP) วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และวงจร จานวน 1 วิชา ประกอบด้วย คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์
และชุดทดลอง
1.5 โครงการออกแบบสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (TAU) วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
จานวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย คูม่ ือการใช้สอื่ และสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์
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ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
1.6 โครงการออกแบบสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (TAU) วิชาประมาณราคางานโครงสร้าง
จานวน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย คูม่ ือการใช้สอื่ และสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์
1.7 โครงการออกแบบ พัฒนาและเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้
ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 วิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา 394171 จานวน 10 เรื่อง
(เอกสารหมายเลข 1.4-06)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
1. งานออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 โครงการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน วิชา วัสดุวิศวกรรม 1 จานวน 10 หัวข้อ
1.2 โครงการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน วิชา เคมีสาหรับวิศวกร
จานวน 10 หัวข้อ
1.3 โครงการออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง วิชา วงจรพัลส์และสวิตชิง 1
จานวน 10 หัวข้อ
1.4 โครงการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน วิชา เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
จานวน 12 หัวข้อ
1.5 โครงการออกแบบและพัฒนาสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง
เรื่อง เสาและคาน จานวน 4 หัวข้อ
1.6 โครงการออกแบบพัฒนาสื่ออีเลิร์นนิง จานวน 5 หัวข้อ
(เอกสารหมายเลข 1.4-07)
สานักกาหนดให้ทุกหน่วยงานภายใน จัดทารายงานผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน
จัดส่งให้งานนโยบายและแผน เพื่อสรุปและรายงานผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก
พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมรับทราบ และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลงานด้านการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 มีดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 7 โครงการ งานเสร็จร้อยละ 100
1.1 ออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน (IMP) วิชากลศาสตร์เครื่องกล 1 วิชา
1.2 ออกแบบและสร้างสื่อชุดทดลองทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3 ชุด
1.3 ออกแบบและพัฒนาสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 9 หัวข้อ
1.4 ออกแบบและสร้างชุดสื่อการเรียนการสอน(IMP) วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
1.5 ออกแบบสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (TAU) วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 หัวข้อ
1.6 ออกแบบสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (TAU) วิชาประมาณราคางานโครงสร้าง 6 หัวข้อ
(เอกสารหมายเลข 1.4-08)
สื่อที่ดาเนินการเสร็จแล้วนั้น จะดาเนินการเผยแพร่ผลงานลงวารสารพัฒนาเทคนิคศึษา
(เอกสารหมายเลข 1.4-09) และรายงานประจาปีของสานัก (เอกสารหมายเลข 1.4-10)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจานวน 6 โครงการ
การดาเนินงานอยู่ระหว่างดาเนินการในภาพรวมงานก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 74 ดังนี้
ฝ่ายสื่อการเรียนการสอนได้รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร
โดยสรุปรายงานประจาปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 1.4-11)
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ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานผลการดาเนินงานการออกแบบ และพัฒนาสื่ออีเลิร์นนิง
ประจาเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร โดยติดตามผลจากสรุปรายงานประจาปีงบประมาณ
2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 (เอกสารหมายเลข 1.4-12)
คณะกรรมการบริหารของสานักให้มีดาเนินการติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทาให้
ผลการดาเนินงานก้าวหน้าเพิ่มขึ้น และกาหนดให้มีการติดตามทุกๆ ระยะ/เดือน การทางานให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 และสานักยังมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่ง
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.4-13) ให้เป็นไปตามแผน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85%
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้ดาเนินการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการ
ใช้สื่อการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าผู้ตอบผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.561(คิดเป็นร้อยละ 92.28) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผลการ
ประเมินอยู่อยู่ในระดับมากทีส่ ุด จานวน 7 รายการโดยมีค่าเฉลี่ยตามลาดับดังนี้
1. สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับตรงตามรายการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95
2. สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89
3. สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79
4. สื่อการเรียนการสอนใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
5. สื่อการเรียนการสอนมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68
6. ความสะดวกในการสั่งซื้อ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
7. การให้บริการหลังการขายมีความเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
และผลการประเมินอยู่ในระดับมาก จานวน 2 รายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลาดับดังนี้
1. ระยะเวลาในการจัดส่ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26
2. สื่อการเรียนการสอนมีราคาเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
(เอกสารหมายเลข 1.4-14)
งานการตลาดที่จัดทาสรุปผลการประเมินและติดตามสารวจสถานศึกษา เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อให้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการวิชาการด้าน
สื่อการเรียนการสอนและ/หรือการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก พิจารณาจากหัวข้อรายการประเมินที่มีผลคะแนน
น้อยที่สุด 2 อันดับมาพิจารณา ได้ดังนี้
หัวข้อที่ 8 สื่อการเรียนการสอนมีราคาเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.16)
แนวทางปรับปรุง/พัฒนา ให้ฝ่ายสื่อการเรียนการสอนพิจารณาทบทวนต้นทุนและราคาขาย
ตลอดจนปรับปรุงแคตตาล็อกสื่อใหม่
หัวข้อที่ 2 ระยะเวลาในการจัดส่ง (คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.26)
แนวทางปรับปรุง/พัฒนา ให้คณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิต ร่วมกับงานการตลาด
พิจารณาวางแผนกาหนดเวลาการออกแบบและผลิตที่เหมาะสม โดยให้งานการตลาดแจ้งลูกค้า
ตามระยะในแผนการออกแบบและผลิต
(เอกสารหมายเลข 1.4-15)

53
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
สื่อการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

5

5

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะทางเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน
และปฏิบัติงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 รองรับ
จุดที่ควรพัฒนา :
- การออกแบบและพัฒนาสื่อในเรื่องที่ทันกับเทคโนโลยี และความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น
หุ่นยนต์ แขนกล SI ระบบราง ระบบอัตโนมัติฯ
- การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ เช่น AR VR IOT
แนวทางการพัฒนา :
- จัดทาโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งสถานศึกษาและอุตสาหกรรม
- เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบสื่อทั้งทางด้านเนื้อหาวิชา และเทคโนโลยีใหม่ให้สามารถ
นาเทคโนโลยีมาช่วยในการทางานด้านการผลิตได้
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.4–01
เอกสารหมายเลข 1.4–02
เอกสารหมายเลข 1.4–03
เอกสารหมายเลข 1.4–04
เอกสารหมายเลข 1.4–05
เอกสารหมายเลข 1.4–06
เอกสารหมายเลข 1.4–07

- นโยบายด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
- แผนกลยุทธ์
แผนการดาเนินงานฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563
แผนการดาเนินงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิต
พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2562
โครงการที่ขอดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ขอดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เอกสารหมายเลข 1.4-08

เอกสารหมายเลข 1.4-09
เอกสารหมายเลข 1.4-10
เอกสารหมายเลข 1.4-11
เอกสารหมายเลข 1.4-12
เอกสารหมายเลข 1.4-13
เอกสารหมายเลข 1.4-14
เอกสารหมายเลข 1.4-15

- รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายงานประจาปี 2562 ผลงานด้านการออกแบบและผลิตสื่อการสอน
รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001
ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก ครัง้ ที่ 1/2563
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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



มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน





ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1.5-01
1.5-02
1.5-03
1.5-04
1.5-05
1.5-06
1.5-07
1.5-08
1.5-09
1.5-10
1.5-11
1.5-12
1.5-13
1.5-14
1.5-15
1.5-16
1.5-17
1.5-18

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้า
รับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จานวน 5 ช่องทาง ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ศูนย์รับรองฯ http://cbkmutnb.com

56
เกณฑ์

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
2. ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊คศูนย์รับรองฯ facebook.com/cbkmutnb
3. ประชาสัมพันธ์ทางอีเมลศูนย์รับรองฯ cbkmutnb@gmail.com
4. ประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ (เอกสารหมายเลข 1.5-01)
5. ประชาสัมพันธ์ที่ปกหลังวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5-02)
ทั้งนี้เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพไปยัง
บุคคลที่ต้องการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้อย่างทั่วถึง
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีช่องทางการรับสมัครผู้เข้ารับการประเมิน
เพื่ อ ทดสอบสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ตามโครงการสนั บ สนุ น ผู้ เ ข้ า รั บ การ
ประเมิ น เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชี 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. ทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องเพื่อทาการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลก่อนวันทดสอบประมาณ 3-5 วัน (เอกสารหมายเลข 1.5-05)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ วัน เวลาและสถานที่สอบทางเว็บไซต์ศูนย์รับรองฯ และส่ง
อีเมลแจ้งวัน เวลาและสถานที่สอบให้ผู้มีสทิ ธิ์สอบทราบก่อนวันทดสอบประมาณ 3-5 วัน
3. ดาวน์โหลดต้นฉบับข้อสอบและกระดาษคาตอบ จัดทาสาเนาตามจานวนของผู้เข้าสอบ
บรรจุในซองเอกสารพร้อมบัตรประจาตัวสอบ (เอกสารหมายเลข 1.5-06) ผนึกให้เรียบร้อย
4. ติดรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-07) ป้ายประกาศหน้าห้องสอบ (เอกสารหมายเลข 1.5-08) ป้ายบอกทาง
(เอกสารหมายเลข 1.5-09) ผังห้องสอบ (เอกสารหมายเลข 1.5-10) ก่อนสอบ 1 วัน
5. เตรียมป้ายหมายเลขที่นงั่ สอบให้ครบตามจานวนของผู้เข้าสอบ
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีการดาเนินการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดังนี้
1. ก่อนการทดสอบ เจ้าหน้าที่สอบวางข้อสอบ กระดาษคาตอบ บัตรประจาตัวสอบ และป้าย
หมายเลขที่นั่งสอบ
2. เจ้าหน้าที่สอบแจ้งให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขที่นั่งสอบ โดยนั่งตามผังห้องสอบและป้ายหมายเลขที่นงั่ สอบ
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ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
3. เจ้าหน้าที่สอบชี้แจงการสอบ และให้ผู้เข้าสอบลงมือทาข้อสอบพร้อมกัน
4. ในระหว่างการทดสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบลงลายชือ่ ในบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการ
ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-11)
5. เจ้าหน้าที่สอบลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-12) สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-13) เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นคาขอ/ผู้ผ่านคุณสมบัติ
เบื้องต้น/ผู้ได้รับการรับรอง (เอกสารหมายเลข 1.5-14)
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีการสรุปผลและตัดสินรับรองผลการ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่สอบเป็นผู้สรุปผลการทดสอบ
ในใบสรุปผลการทดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-15)
และกรรมการตัดสินเป็นผู้รับรองผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในใบ
สรุปผลการตัดสินการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-16)
เพื่อส่งให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดาเนินการออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
(เอกสารหมายเลข 1.5-17) และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-18) ให้ผู้ที่
ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต่อไป
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีการขอขยายขอบข่ายการรับรองเป็น
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้มีอาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อให้มี
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มขึ้น
โดยทางศูนย์รับรองฯ จัดทาเอกสารการยื่นคาขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รบั รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (1.5-19) ให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ตรวจประเมิน (1.5-20) และให้การรับรองดังรายงานการตรวจประเมิน (1.5-21)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
สื่อการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

6

6

6

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
1. ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันคุณวุ ฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) จานวน 5 สาขาวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์รับรองฯ ที่มีจานวนสาขาวิชาชีพมากที่สุด
2. เนื่องจากเป็นศูนย์รับรองฯ ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย ทาให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
3. บุคลากรมีศักยภาพสูงในการทางานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

58
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้มีการขอขยายขอบข่ายการรับรองสาขา / อาชีพ
ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มยอดผู้สมัครและรายได้ของสานัก โดยในปี 2563 ได้ยื่นคาขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่
มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในสาขา
วิทยาศาสตร์ข้อมูล จานวน 4 อาชีพ และยังมีโครงการขอขยายขอบข่ายการรับรองในอาชีพอื่น ๆ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงต้อง
ชะลอการยื่นขอไปก่อน
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.5-01
เอกสารหมายเลข 1.5-02
เอกสารหมายเลข 1.5-03
เอกสารหมายเลข 1.5-04
เอกสารหมายเลข 1.5-05
เอกสารหมายเลข 1.5-06
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
เอกสารหมายเลข 1.5-19
เอกสารหมายเลข 1.5-20
เอกสารหมายเลข 1.5-21

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ปกหลังวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
ใบสมัคร
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องเพื่อทาการทดสอบ
สมรรถนะของบุคคล
บัตรประจาตัวสอบ
เอกสารหมายเลข 1.5-07 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ป้ายประกาศหน้าห้องสอบ
ป้ายบอกทาง
ผังห้องสอบ
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาอาชีพ
บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ
เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นคาขอ/ผู้ผ่านคุณสมบัติ
เบื้องต้น/ผู้ได้รับการรับรอง
ใบสรุปผลการทดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ใบสรุปผลการตัดสินการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
เอกสารการยื่นคาขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
กาหนดการตรวจประเมินเพื่อขยายขอบข่ายการรับรององค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รายงานการตรวจประเมิน

59

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
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



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





มีการ
ดาเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.1-01
2.1-02
2.1-03
2.1-04
2.1-05
2.1-06
2.1-07
2.1-08
2.1-09
2.1-10
2.1-11
2.1-12
2.1-13
2.1-14
2.1-15
2.1-16
2.1-17
2.1-18
2.1-19
2.1-20
2.1-21
2.1-22
2.1-23
2.1-24
2.1-25
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาหรือปณิธาน และวัตถุประสงค์ของส่วน
งาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
ส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานัก ระยะ 4 ปี พ.ศ.2560-2564
จากการสัมมนาบุคลากรของสานัก สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทากรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ของสานัก
พัฒนาเทคนิคศึกษาสู่การปฏิบัติ และได้นาเสนอคณะกรรมการบริหารสานัก ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสานัก
ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็ นที่ เ รี ย บร้ อย ซึ่ ง มีค วามสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายการบริหารของสานัก และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) (เอกสารหมายเลข 2.1–01) ที่กาหนดขึ้น
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เนื่องจากชุดเดิมหมด
วาระการดารงตาแหน่ง และเพื่อให้การบริหารงานภายในสานักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามคาสั่งที่ 061/2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ เป็นผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารแถลงนโยบาย
ต่อบุคลากรสานัก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นาแจ้งคณะกรรมการบริหารสานัก ครั้งที่
12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางและการ
พัฒนาสานักสู่ 4.0 ระหว่างวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหารชุดใหม่ และเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการประจาสานัก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2561 ตามลาดับ (เอกสารหมายเลข 2.1-02)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
มีแผนยุทธศาสตร์สานัก ที่มาจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ระยะกลางแผน ปี 2562-2564 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562
โดยทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสานัก ตลอดจนทบทวน SWOT ของ
ฝ่าย/ศูนย์/สานักงาน เพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สานัก (เอกสารหมายเลข 2.1–03) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
และปรับปรุงโครงสร้างของสานักจากเดิมที่มี 4 ฝ่ าย 2 ศูนย์ 1 สานักงาน (เอกสารหมายเลข
(เอกสารหมายเลข 2.1–04) สานักได้นาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารสานัก ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติปรับปรุงโครงสร้างเป็น 3 ฝ่าย 1 ศูนย์ 1 สานักงาน
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ข้อ 2

ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
และนาโครงสร้างดังกล่าว แจ้งต่อบุคลากรสานักโดยผ่านการจัดเสวนาปรับโครงสร้างและธรรมาภิ
บาลของสานัก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทั้งหมด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และ
นาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2562 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สานักปรับโครงสร้าง โดยขอให้สานักปรับชื่อฝ่ายให้มี
ความสอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจของสานัก (เอกสารหมายเลข 2.1–05)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ส านัก และด าเนิ น การทบทวนแผนกลยุ ทธ์ ที่ มาจากการสั มมนาเชิ ง
ปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ระยะกลางแผน ปี 2563-2564 ระหว่าง
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้บริหารได้บรรยายทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
โครงสร้างใหม่ของสานัก และจัดเสวนาโดยคณะผู้บริหารชุดใหม่การวางแผนยุทธศาสตร์งานบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (เอกสารหมายเลข 2.1–06)
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไปตามพันธกิจของส่วนงาน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จากผลการสัมมนาได้มีการกาหนด
กรอบกลยุทธ์ของสานักที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสานักและมหาวิทยาลัย ออกเป็น 3 ด้าน
ดังนี้ 1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้
3. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
โดยทุกหน่วยงานภายในสานักต้องดาเนินการแปลงแผนกลยุท ธ์ที่กาหนดไว้ นามาจัดทา
โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การจัดทาแผนงานสอดคล้องกับพันธกิจหลักของสานักทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ การกาหนดกิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ มีการกาหนดค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ซึ่งงานนโยบายและแผน
จะทาการรวบรวม วิเคราะห์และจัดทาสรุป และนาเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
อนุมัติให้ทุกส่วนงานนาไปจัดทา พร้อมทั้งนาขึ้นระบบอินทราเน็ตของสานัก (\\202.44.35.151\
Shareงานแผน\ปี 63\แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา(60-64)) เพื่อให้
บุคลากรดาเนินการจัดทโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 2.1-07) และ
จัดทาโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 2.1-08)
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปีระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการถ่ายทอดนโยบายการบริหาร และแผนกลยุทธ์ ไปยังทุก
หน่วยงาน โดยการจัดทาหนังสือเวียนแจ้งหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สานักงาน/โครงการ เพื่อถ่ายทอด
แผนให้กับบุคลากรทุกคนจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ให้สามารถนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้นาแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทาขึ้น ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
หน่วยงานภายในสานัก เพื่อนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและสานัก แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกิจกรรม/
โครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการทั้งสิ้น 107 กิจกรรม เป็นกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สานักและมหาวิทยาลัย จานวน 31 กิจกรรม เป็นกิจกรรมงานประจา/งานหลัก
จานวน 76 กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 2.1–09)

62
เกณฑ์

ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ส านั กพั ฒนาเทคนิ คศึ กษา ได้ น าแผนกลยุ ทธ์ ที่ ได้ จั ดท าขึ้ น ถ่ ายทอดไปยั งบุ คลากรทุ ก
หน่วยงานภายในสานัก เพื่อนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและสานัก แผนการปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ. 2563 ของทุกหน่วยงาน โดยมี
กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการทั้งสิ้น 104 กิจกรรม เป็นกิจกรรม/โครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักและมหาวิทยาลัยจานวน 29 กิจกรรม เป็นกิจกรรมงานประจา/
งานหลัก จานวน 75 กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 2.1-10)
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา กาหนดตัวชี้วัดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการจัดทาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ดาเนินการกาหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิทยาลัยและสานักเรียบร้อยแล้ว มีจานวน
ทั้งสิ้น 24 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 12 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
- ไม่มีโครงการที่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
จานวน 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นที่ยอมรับ จานวน 9 โครงการ (เอกสารหมายเลข 2.1–11)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ดาเนินการกาหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสนร ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิทยาลัยและสานักเรียบร้อยแล้ว มีจานวน
ทั้งสิ้น 29 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 14 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
- ไม่มีโครงการที่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
จานวน 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นที่ยอมรับ จานวน 13 โครงการ (เอกสารหมายเลข 2.1–12)
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ข้อ 5

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

ผลการดาเนินงาน
นอกจากนี้ สานักยังมีการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ที่บูรณาการกับ
ตัวชี้วัดอื่นตามกรอบที่วิทยาลัยกาหนด ได้แก่ ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 2.1-13) และประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข 2.1-14)
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 โดยจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนจัดส่งให้งาน
นโยบายและแผน และงานนโยบายและแผน ด าเนิ น การสรุ ป ผลความก้ า วหน้ า เสนอ
คณะกรรมการบริหารสานัก ทราบเป็นประจาทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานทุก
หน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทุกฝ่ายนาไปปรับปรุงแก้ไข (เอกสารหมายเลข 2.4-15
และ 2.4-16)
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตั วบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
สานักดาเนินการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เป็นประจาทุกเดือน
จานวน 12 ครั้ง และดาเนินการติดตามทุกไตรมาส (ทุก ๆ 3 เดือน) จานวน 4 ครั้ง โดยงาน
นโยบายและแผน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 2.1-17) และแผนปฏิ บั ติ งานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 2.1-18)
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาส่วนงานเพื่อพิจารณา
สานักมีการติดตามการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยดาเนินการจัดทารายงาน
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ จานวน 2 ครั้ง รอบ 9 และรอบ 12 เดือน (เอกสาร
หมายเลข 2.1-19) รายงานสรุปผลงานที่สาคัญในรอบปีตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 2.1-20) รายงานผลการด าเนิ น งานกิ จ กรรม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
(เอกสารหมายเลข 2.1-21) รายงานแผน/ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 2.1-22) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข
2.1-23) เสนอรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจา
สานัก
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 น หรื อ
ปีต่อไป
และสิ้นปีงบประมาณจัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(เอกสารหมายเลข 2.1-24) มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน (เอกสารหมายเลข 2.1-03) โดยที่ประชุมเห็นชอบแผนการดาเนินงาน และ
ส านั ก ได้ ด าเนิ น การของบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี พ.ศ.2563 และได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ จานวน 4 รายการ และรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จานวน
1 รายการ วงเงินรวม 906,600 บาท
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
กระบวนการพัฒนาแผน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ทีไ่ ด้

ข้อ

8

8

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สานักมีการกาหนดกลยุทธ์ทชี่ ัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา :
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาส่วนงาน
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

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2560-2564)(ฉบับปรับปรุง)
- คาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- การประชุมชี้แจงนโยบายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ครั้งที่ 12/2560
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ครั้งที่ 1/2561
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการระยะกลางแผน ปี 2562 - 2564
เอกสารมติย่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ครั้งที่ 7/2562 ฉบับที่ 9
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ครั้งที่ 1/2562
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ปี 2563 - 2564
บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทาโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
ดาเนินการ ประจาปี พ.ศ.2562 และการเตรียมความพร้อมในการ
จัดทางบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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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 2.1–15
เอกสารหมายเลข 2.1–16
เอกสารหมายเลข 2.1–17
เอกสารหมายเลข 2.1–18
เอกสารหมายเลข 2.1–19
เอกสารหมายเลข 2.1–20
เอกสารหมายเลข 2.1–21
เอกสารหมายเลข 2.1–22
เอกสารหมายเลข 2.1–23
เอกสารหมายเลข 2.1-24
เอกสารหมายเลข 2.1-25

บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทาโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
ดาเนินการ ประจาปี พ.ศ.2563 และการเตรียมความพร้อมในการ
จัดทางบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาไตรมาสที่ 1 - 4 ประจาปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาไตรมาสที่ 1 - 2 ประจาปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามรั บ รองรอบ 9 เดื อ น และ 12 เดื อ น
ประจาปี พ.ศ. 2562
รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม ประจาปี พ.ศ. 2562
รายงานแผน/ผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานดาเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. 2562
- 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





คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.2-01
2.2-02
2.2-03
2.2-04
2.2-05
2.2-06
2.2-07
2.2-08
2.2-09
2.2-10
2.2-11
2.2-12
2.2-13
2.2-14
2.2-15
2.2-16
2.2-17
2.2-18
2.2-19
2.2-20
2.2-21
2.2-22
2.2-23

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานนาเสนอโครงการจัดฝึกอบรม/สัมมนา
การศึกษาดูงาน ประจาปีตามรอบปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการทางานและ
ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยมีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเป็นผู้จัดทาแผนการฝึกอบรม
ภายในประจาปีของสานัก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงใน
การพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยงานบุคคล สานัก งานผู้อานวยการ ได้จัดทาแบบสารวจ
ความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าในสายงาน (เอกสาร
หมายเลข 2.2-01) และนาข้อมูลที่ได้มาทาการสรุปและวิเคราะห์หาอัตรากาลังของบุคลากรใน
ปัจจุบันตลอดจนการวางแผนทดแทนอัตรากาลังจาก การเกษียณอายุ การลาศึกษาต่อ การขอ
ผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน และจัดทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข
2.2-02) ในการพัฒนาบุคลากรสานักได้ประกาศเป็นนโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ข้อ 3
ว่าด้วย การให้การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรทุกคน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การ
จั ด การศึ ก ษาผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการบริ ก ารวิ ช าการให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารที่
ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.2-03) และข้อมูลจาก
สรุปผลการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.2-04)
ข้อ 2

สานักได้ดาเนินการด้านบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ดังนี้
 มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตามระเบียบราชการ ว่าด้วย
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และภายใต้ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เพื่อให้ได้บุคลากรตามความสามารถที่ต้องการ
 มีการจัดทาใบพรรณาหน้าที่งาน (Job Description) โดยกาหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทา
ใบพรรณนาหน้ า ที่ ง านของตนเองให้ ส อดคล้ อ งกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ ใ นปั จ จุ บั น (เอกสาร
หมายเลข 2.2-05)
 มีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร โดยสานักได้ยึด
ตามแผนผังเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่มหาวิทยาลัยกาหนด (เอกสารหมายเลข 2.2-06)
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนเพื่อพัฒนาคุณวุฒิและ
พั ฒนาทั กษะในวิ ชาชี พที่ เกี่ ยวข้ อง โดยการจั ดฝึ กอบรม/สั มมนาภายใน ส านั กมี คู่ มื อ
ปฏิบัติงานกาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบปฏิบัติ (Procedure Manual :
QP24) เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรภายใน (เอกสารหมายเลข 2.2-07) และนามาจัดทา
แผนการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เอกสารหมายเลข 2.2-08) ซึ่ งได้มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ โดยรายงาน
สรุ ป ผลประเมิ นผลความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า รั บการฝึ กอบรมตามแผนการฝึ กอบรมให้
ผู้บริหารได้รับทราบ (เอกสารหมายเลข 2.2-09)
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยในรอบปีที่ผ่านมา
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เกณฑ์

ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
มีบุคลากรลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท จานวน 1 คน คือ นางสาว
กัญญ์ปภัส ว่องเจริญโชควรการ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สานักงานผู้อานวยการ
(เอกสารหมายเลข 2.2-10)
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทาคู่มือสมรรถนะวิชาชีพประจาตาแหน่ง เพื่อต่อ
สัญญาจ้างลักษณะประจา โดยในรอบปีที่ผ่านมามีบุคลากรต่อสัญญาจ้างลักษณะประจาแล้ว
จานวน 3 คน คือ
1. นายสัมพันธ์
ปราณีมาโพธ ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2. นางสาวอริยา แก้วคาบ้ง
ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
3. นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี
ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(เอกสารหมายเลข 2.2-11)
 มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในตาแหน่งและวิชาชีพ ที่สูงขึ้น
โดยในรอบปีที่ผ่านมามีบุคลากรจัดทาผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งที่สู งขึ้น ซึ่งยังอยู่ใน
กระบวนการขั้นตอนของการขอกาหนดตาแหน่ง จานวน 3 คน คือ
1. นายสันต์ทัศน์ ขุนจิตร
ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ขอกาหนดระดับตาแหน่งจากเดิม ระดับ “ปฏิบัติการ” เป็น “ชานาญการ”
2. ดร.จินตนา
ถ้าแก้ว
ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ขอกาหนดระดับตาแหน่งจากเดิม ระดับ “ชานาญการ” เป็น “ชานาญการพิเศษ”
3. นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธารง ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ขอกาหนดระดับตาแหน่งจากเดิม ระดับ “ชานาญการ” เป็น “ชานาญการพิเศษ”
(เอกสารหมายเลข 2.2-12)
 มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะวิชาชีพต่ าง ๆ โดยการส่ง
เข้ารับการอบรม/สัมมนา ฟังบรรยาย และประชุมทางวิชาการทั้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก และบันทึกในฐานข้อมูลและจัดทารายงานสรุปผลประจาเดือน
(เอกสารหมายเลข 2.2-13)
สานักมีระบบการติดตามบุคลากรให้นาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลของการอบรม/การ
พัฒนา โดยให้รายงานผลการเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน นาเสนอผลงาน และสิ่งที่ได้มาพัฒนา
ในการปฏิบั ติง านหรื อ ปรั บปรุง หลัง จากเข้ าร่ วมกิจ กรรมแล้ วโดยผ่ านผู้บั งคั บบั ญ ชาตาม
ระดั บ ชั้น ในใบรายงานผลการฝึ ก อบรม/สัม มนาภายนอกของส านั ก พั ฒ นาเทคนิค ศึ ก ษา
(เอกสารหมายเลข 2.2-14) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม/สัมมนา
ภายนอก (เอกสารหมายเลข 2.2-15)
ส านั ก มี คาสั่ งแต่ง ตั้ง คณะอนุ กรรมการกากับดู แลจรรยาบรรณบุคลากรส านัก พัฒ นาเทคนิคศึกษา เพื่อการดาเนินงานกากับดูแล การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
และการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรในด้านความสาเร็จให้เป็นไปตามความ
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร
พ.ศ. 2552 (เอกสารหมายเลข 2.2-16) มีการนาข้อมูลจรรยาบรรณลงระบบฐานข้อมูลภายใน
องค์ ก ร http://202.44.35.151 ของส านั ก ซึ่ ง บุ ค ลากรทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ เพื่ อ การ
เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค ลากรรั บ ทราบ มี ก ารปฐมนิ เ ทศบุ ค ลากรที่ บ รรจุ เ ข้ า
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เกณฑ์

ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติงานใหม่ในเรื่องจรรยาบรรณของบุคลากร และมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรปฏิบั ติ
ตามแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนืออย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทุกปี (เอกสารหมายเลข 2.2-17) มีการจัดประชุมชี้แจง
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหาร
และบุคลากรของสานักมีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดและวิธีปฏิบัติงานเป็นไปในทาง
เดียวกัน โดยผู้อานวยการและทีมผู้บริหารของสานัก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้สอบถามในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหาร
ได้ตลอดเวลา โดยมีบุคลากรเข้าร่วม จานวน 60 คน (เอกสารหมายเลข 2.2-18) และมีการ
จัดทาแบบประเมินเพื่อ ประเมินระดับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 2.2-19) ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 2.2-20)
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 2.2-21)
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้นาผลการสรุปเปรียบเทียบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
สานัก ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2564 และ แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ. 2565) (เอกสารหมายเลข 2.2-22) เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ฝึกอบรมบุคลากรภาย ประจาปี 2563 ต่อไป นอกจากนี้ งานนโยบายและแผน จัดทารายงาน
ผลความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งปัญหา
อุ ป สรรคและแนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ พั ฒ นาแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก (เอกสาร
หมายเลข 2.2-23)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

4

6

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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จุดแข็ง :
จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ/ความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา :
-

แนวทางการพัฒนา :
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น
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
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

2.2–10
2.2–11
2.2–12
2.2–13
2.2–14
2.2–15
2.2–16

เอกสารหมายเลข 2.2–17
เอกสารหมายเลข 2.2–18

รายงานสรุปผลการสารวจความต้องการของบุคลากรสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)
ประกาศสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง นโยบายคุณภาพ ISO 9001
ข้อมูลจากสรุปผลการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ใบพรรณนาหน้าทีง่ าน (Job Description)
เส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ (Career Path)
ระเบียบปฏิบัติ (Procedure Manual : QP 24) เรื่อง การฝึกอบรม
บุคลากรภายใน
แผนการฝึกอบรมประจาปี 2562 และแผนการฝึกอบรมประจาปี 2563
สรุปผลประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการ
ฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดข้อมูลบุคลากรลาศึกษาต่อ
รายละเอียดข้อมูลบุคลากรต่อสัญญาจ้างลักษณะประจา
รายละเอียดข้อมูลบุคลากรขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น
การบันทึกข้อมูลบุคลากรที่เข้ารับฝึกอบรม/สัมมนา ฯลฯ
ใบรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอกของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ใบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก
คาสั่งสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ 29/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากรสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25
ตุลาคม 2562
คาสั่งสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ 25/2563 เรื่อง ให้บุคลากรของสานัก
ปฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย สั่ ง ณ วั น ที่ 15
สิงหาคม 2562
คาสั่งสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ 27/2563 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุ ม ชี้ แ จง “โครงการบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลและการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562
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เอกสารหมายเลข 2.2–19
เอกสารหมายเลข 2.2–20
เอกสารหมายเลข 2.2–21

เอกสารหมายเลข 2.2–22
เอกสารหมายเลข 2.2-23

แบบประเมินระดับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
- สรุปผลการสารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
- สรุปรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่สามารถกาหนด
ตาแหน่งให้สูงขึ้น
- บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สรุปผลเปรียบเทียบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสานัก
ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2564 และ แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
รายงานผลความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
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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) ทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 หัวข้อในประเด็นต่อไปนี้
 ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน
 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ของเสีย
 น้า
 การขนส่ง
 การจัดการศึกษา
2. มีแผนการดาเนินงานพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวตาม
หัวข้อที่กาหนด
3. มีการดาเนินงานตามแผน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร



2.3-01
2.3-02



4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และนาผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนหรือการดาเนินงาน



2.3-03
2.3-04
2.3-05
2.3-06
2.3-07
2.3-08
2.3-09
2.3-10
2.3-11
2.3-12
2.3-13
2.3-14
2.3-15
2.3-09

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับหรือนาไปใช้จากหน่วยงาน
ภายนอก

มีการ
ดาเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน





ไม่ได้
ดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ผลการดาเนินงาน
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและตระหนักในเรื่องการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน จึงได้มีการประกาศใช้มาตรการการประหยั ด
พลั ง งานมาไม่ น้ อ ยกว่ า 8 ปี และสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ดาเนินควบคู่มกับกิจกรรม 5ส โดยสานักได้มีมาตรการด้านการประหยัดพลังงานเพื่อให้บุคลากร
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1. ระบบเครื่องปรับอากาศ
1.1 การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้กาหนดเครื่องปรับอากาศที่มีฉลาก
ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5
1.2 กาหนดเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศให้เปิดระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.
1.3 กาหนดให้ปิดเครื่องปรับอากาศ ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในห้องทางานเกินครึ่ง
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 มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ ง
ควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ
1.5 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกาเนิดความร้อนในห้องที่มี
การปรับอากาศ
1.6 บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยทาความสะอาดแผ่นกรองทุกเดื อนและล้าง
เครื่องทุก 6 เดือน
2. ระบบไฟแสงสว่าง
2.1 ให้เปิดไฟแสงสว่างหรือลดการเปิดไฟแสงสว่าง (ปิดไฟแสงสว่างบางดวง) ในห้อง
ทางานในขณะที่ใม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ หรือเปิดไฟแสงสว่างในปริมาณเท่าที่จาเป็น
สาหรับไฟส่องสว่างตามทางเดินให้พิจารณาเลือกปิดบางดวงหรือบางช่วงโดยไม่ มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 ให้ปิดไฟแสงสว่างหลัก และเปิดไฟแสงสว่างเท่าที่จาเป็นในช่วงเวลาพักเที่ยง
12.00 – 13.00 น.
2.3 บารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างสม่าเสมอ โดยการทาความสะอาดฝาครอบ
โคมหลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่องสว่าง
2.4 ให้พิจารณาติดตั้งสวิตช์กระตุกในส่วนที่จาเป็นต้องมีมาตรการประหยัดเพิ่มเติม
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
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ข้อ 2

ผลการดาเนินงาน
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว
ให้ผู้บังคับบัญชากวดขันโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้นาเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้งาน ใน
กรณีที่มีความจาเป็นต้องนาเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้งานเพื่อภารกิจของสานักให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาว่ามีความจาเป็นต้องใช้งาน โดยให้ตรวจสอบสภาพว่ามีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย สามารถใช้งานร่วมกันได้
5. การประหยัดน้ามันเชือ้ เพลิง
5.1 ให้มีการบริหารจัดการใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับงาน เส้นทางการเดินทาง จานวน
ของผู้ โดยสารและสัมภาระ โดยคานึงถึงการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เลือกการใช้
บริการไปรษณีย์ โทรสาร และ e-mail ในการส่งเอกสารของหน่วยงานแทนการ
ใช้รถยนต์
5.2 กรณีต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานที่ เดียวกัน 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 กรณีจาเป็นต้องใช้น้าประปาเพื่อการดูแลพืช สวน ให้ควบคุมปริมาณการใช้เท่าที่
จาเป็นตามความเหมาะสม
7. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้ความสาคัญด้านการประหยัดพลังงานที่ใช้ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของสานัก โดยถ่ายทอดมาตรการ/กาหนดมาตรการเพิ่มเติมของแต่ละหน่วยงานตามความ
จาเป็นให้ชัดเจนและติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
(เอกสารหมายเลข 2.3-01) พร้อมทั้ง จัดทาประกาศนโยบายการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรทุกถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 2.3-02)
แต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม คาสั่งที่
35/2562 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ประชุมวางแผนงานซ่อมบารุงอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ทบทวนประกาศสานักเรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้าของสานักระหว่างปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา รณรงค์และส่งเสริมมาตรการประหยัด
พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(เอกสารหมายเลข 2.3-03) และจัดทาแผนการดาเนินงานพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ในประเด็นเรื่องพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และน้า (เอกสาร
หมายเลข 2.3-04)
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ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามแผน โดยสานักกาหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ QP 16 เรื่อง การบารุงรักษา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 2.3-05) จัดทาโครงการ Big Cleaning day
อย่างต่อเนื่องทุกปี (เอกสารหมายเลข 2.3-06) ประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่ การอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2.3-07)
และประชุมคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ5ส (เอกสารหมายเลข 2.3-08) ได้
กาหนดหัวข้อการดาเนินงานเพื่อพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ดังนี้
1. ด้านของเสีย มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตรวจสอบ/จาหน่ายพัสดุประจาปีตามระเบียบพัสดุ
1.2 จัดทาโครงการ Big Cleaning Day and Green University 5ส
1.3 รณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยใช้ เครื่องสแกนเนอร์ ใช้โปรแกรมไลน์กลุ่ม สพท.
แจ้งข่าว เพือ่ ลดปริมาณกระดาษภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
1.4 รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และดาเนินการให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
ภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.3-09)
2. ด้านน้า มีการประชาสัมพันธ์เรื่องหากพบการชารุดของระบบสุขภัณฑ์ให้แจ้งคณะกรรมการ
งานอาคารสถานทีด่ าเนินการปรับปรุงแก้ไข
3. ด้านที่ ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน จัดทาโครงการปรับปรุงซ่อมพื้นระเบียงภายนอกชั้น
ดาดฟ้าอาคาร (หลังคา) ตึก 76 (เอกสารหมายเลข 2.3-10)
4. ด้านพลังงานน้า ดาเนินการซ่อมบารุงถังเก็บน้าบนดิน ขนาด 1,500 ลิตร จานวน 6 ใบ
เพื่อทดแทนของเดิมที่รั่วซึม ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ได้ (เอกสารหมายเลข 2.3-11)
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ดังนี้
1. ด้านพลังงานไฟฟ้า จัดทาสรุปตารางเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน
และเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 2.3-12)
2. ด้านการใช้รถยนต์และพลังงานเชื้อเพลิง สรุปการใช้รถราชการและน้ามันเชื้อเพลิง
(เอกสารหมายเลข 2.3-13)
3. ด้านการลดปริมาณกระดาษ สรุปการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร (เอกสารหมายเลข 2.3-14)
4. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.3-15)
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และดาเนินการให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
ภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้มีการรณรงค์ให้นาขยะประเภทอันตราย ซึ่งประกอบด้วย
แบตเตอรี่ กระป๋องสี ที่มีการใช้งานหมดแล้วแยกออกจากขยะทุกประเภทและจะมีการนาไป
ทาลายทิ้งและได้รับถังขยะ ซึ่งจัดทาโดยมหาวิทยาลัยมาใช้งานภายในสานัก จานวน 2 ชุด
อีกทั้งยังร่วมกันกับสานักงานเขตบางซื่อที่มีการรณรงค์ให้นาขยะประเภทอันตรายมากาจัด
(เอกสารหมายเลข 2.3-09)
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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
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
เอกสารหมายเลข 2.3–07
เอกสารหมายเลข 2.3–08
เอกสารหมายเลข 2.3–09

ประกาศสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง กาหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน
ประกาศสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง นโยบายการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คาสั่งสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
งานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
แผนการดาเนินงานของคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบปฏิบัติ QP 16 เรื่อง การบารุงรักษาอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม
โครงการจัดกิจกรรม 5ส Big Cleannig Day and Green University
รายงานการประชุมคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ5ส
- ภาพถังคัดแยกขยะอันตรายและรีไซเคิล
- ภาพรณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน
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เอกสารหมายเลข 2.3–10
เอกสารหมายเลข 2.3–11
เอกสารหมายเลข 2.3–12
เอกสารหมายเลข 2.3-13
เอกสารหมายเลข 2.3-14
เอกสารหมายเลข 2.3-15

โครงการงานปรับปรุงซ่อมพื้นระเบียงภายนอกชั้นดาดฟ้าอาคาร
(หลังคา) ตึก 76
เอกสารจัดหาถังเก็บน้าบนดิน ขนาด 1,500 ลิตร
ตารางเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนและเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
สรุปการใช้รถราชการและน้ามันเชื้อเพลิง
สรุปการใช้เครือ่ งถ่ายเอกสาร
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในการทางานของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
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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
2.4-14
2.4-15
2.4-16
2.4-17
2.4-18
2.4-19
2.4-20
2.4-21
2.4-22
2.4-23
2.4-24
2.4-25

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) กาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
และกาหนดทิศทางการดาเนินงานในด้าน ๆ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา
บุคลากร ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ และด้านการรับรอง
สมรรถนะของบุคคล และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับพันธกิจของสานักและของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานัก (เอกสารหมายเลข 2.4-03)
ผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้แถลงนโยบายต่อบุคลากรสานัก (เอกสาร
หมายเลข 2.4-04) ต่อคณะกรรมการบริหารสานัก (เอกสารหมายเลข 2.4-05) และคณะกรรมการ
ประจาสานัก (เอกสารหมายเลข 2.4-06) เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน และจัดสัมมนาสานัก เพื่อ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระยะครึ่งแผนอีกด้วย
สานักดาเนินงานการบริการวิชาการภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และมีการตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนาและ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน การออกแบบพัฒนาและดาเนินการวิจัย และการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา
เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสานักคานึงถึงคุณภาพและ
มาตรฐานสากล และให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการ
รับรองระบบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) (เอกสารหมายเลข 2.4-07)
ข้อ 2
ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน
สานักมีระบบและกลไกในการการกากับ ติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งเป็นกิจกรรม
สาคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
พิจารณาและตัดสินใจ โดยให้ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมรายงานผล
การดาเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่ อ ให้ ส ามารถน าผลประเมิ น มาใช้ ใ นการวางแผนในปี ถั ด ไป และมี ก ารติ ด ตาม
แผนปฏิบั ติ ก าร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 2.4-08) และพ.ศ. 2563
(เอกสารหมายเลข 2.4-09) ดังนี้คือ
1. ติดตามและรายงานผลปฏิบัติการทุกไตรมาส (เอกสารหมายเลข 2.4-10)
2. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส (เอกสารหมายเลข 2.4-11)
3. ติดตามและรายงานผลการให้บริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.4-12)
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.4-13)
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ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
รวมทั้งดาเนินการติดตามในคณะกรรมการบริหารสานักทุกเดือนโดยผู้บริหารของแต่ละ
หน่วยงาน จะสรุปผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
และรายงานปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 2.4-05)
นอกจากนี้ ส านั ก ยั ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล การบริ ห ารเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง าน การตั ด สิ น ใจและพั ฒ นางานในด้ า นต่ า ง ๆ ของส านั ก ดั ง นี้ ด้ า นการเงิ น และ
งบประมาณ ด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านการปฏิบัติงาน
ประจา ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า และด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
www.ited.kmutnb.ac.th/ited_mis และประเมินระบบฐานข้อมูล เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุง
ระบบต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.4-14)
ผู้บริหารสนับสนุนให้บคุ ลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
สานักมีการแต่งตั้งและมอบอานาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารระดับรองผู้ อานวยการ ผู้ช่วย
ผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ฯ (เอกสารหมายเลข 2.4-15) สานักสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานจะจัดให้มีการประชุม
ประจ าเดือนของหน่วยงานเพื่อให้ บุคลากรในสั งกั ดได้ รับทราบข้ อมู ลข่ าวสาร กฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานผล/ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานของแต่
ละงาน รวมทั้งการเสนอข้อคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานได้ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-16) และนาแจ้งคณะกรรมการบริหารสานักเป็นประจาทุกเดือน
นอกจากนี้เพื่อให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ที่ต้องติดตาม/รับส่งข้อมูลการบริหาร
จัดการและงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
คล่องตัว สานักจัดให้มีระบบ Intranet ภายในหน่วยงาน จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง
ไลน์ (line) โดยตั้งไลน์กรุ๊ป จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการบริหาร สาหรับผู้บริหาร
และกลุ่ม สพท. สาหรับบุคลากรสานัก ดาเนินการแจ้งข่าว หากมีเรื่องใดที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
สามารถใช้ช่องทางสื่อสารนี้ได้ทันที และทราบเรื่องหรือนโยบายในด้านต่าง ๆ ที่สานักกาหนดไว้
ให้บุคลากรถือปฏิบตั ิและเป็นแนวทางในการดาเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2.4-17)
ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานเต็ม
ตามศักยภาพ
สานักมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อดาเนินงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
และหารือร่วมกันในการพัฒนางานต่าง ๆ ของสานัก เช่น งาน 5ส งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
งาน ISO งานวารสาร และงานพระดาบส เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.4-18) โดยสานักเน้น
ให้บุคลากรทุกระดับได้มีการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจัดฝึกอบรม
สัมมนาและส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่บุคลากรสนใจและตรงกับงานที่ปฏิบัติงาน โดยจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรของสานักและจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร ปีละ 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน) ตลอดจนจัดสรรงบประมาณการวิจัยอีกปีละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)
ให้แก่บุคลากรสานัก (เอกสารหมายเลข 2.4-19)

81
เกณฑ์

ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
มีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 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)
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินการ
อย่างชัดเจน
ผู้บริหารสานักยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดาเนินงานของสานัก
ให้สู่ทศิ ทางที่กาหนดร่วมกัน และจัดทาแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสานักตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีผลการดาเนินงานและผลการประเมินในแต่ละด้าน (เอกสารหมายเลข 2.4-21)
ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล
มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี และคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ดาเนินงานตามพันธกิจหลักของสานักครบถ้วนทุกภารกิจ ได้แก่การผลิตสื่อการเรียน
การสอน การวิจัยและที่ปรึกษา การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตลอดจน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ มีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงการ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการดาเนินงานแต่ละภารกิจสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ตามผลการดาเนินงานตามผลการปฏิบัติราชการประจาปี แผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด การใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามไตรมาส โดยมีการรายงานให้กับคณะกรรมการ
บริหารส านักเป็นประจาทุกไตรมาส และคณะกรรมการประจาสานัก และรายงานผลการ
ดาเนินงานของสานักเสนอต่อมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4-08 - 2.4-13) ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
2. หลักประสิทธิภาพ
สานักมีกระบวนการดาเนินงานในแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยผู้บริหารและ
บุค ลากรค านึ ง ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า เช่ น ด้ า นการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ด้ า นการใช้
ยานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิง ด้านการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ทาให้ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ต ามเป้ าหมายที่ กาหนด เช่ น ด้า นงบประมาณ เมื่อ ได้รับการจัด สรรงบประมาณเงิ น
รายจ่ า ยและเงิ น รายได้ ส านั ก จะด าเนิ น การจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์และการเบิกจ่ายเป็นไปตามนโยบายของสานัก และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ทา
ให้ ผ ลการด าเนิ น งานบรรลุ เ ป้ า หมายตามตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี แ ละแผน
ยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.4-14 และ 2.4-22) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
3. หลักการตอบสนอง
สานักได้รับความร่วมมือในการดาเนินงานด้านต่างๆ จากทุกหน่วยงานภายในสานัก
ทาให้ส ามารถรับทราบความต้องการของผู้รับบริการ สามารถตอบสนองการให้บริการกับ
ผู้รับบริการได้ทันท่วงที เช่น การจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร ไลน์กลุ่ม สพท. แจ้งข่าว
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Facebook ITED อีเมล์สายตรงผู้บริหาร เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร มีการใช้
เว็บไซต์ ในการให้บริการข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของสานัก
www.ited.kmutnb.ac.th/ited_mis โดยมีบุคลากรจากฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็น
ผู้ประสานงาน ควบคุมดูแลข้อมู ลข่าวสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากมี
ผู้ ใ ช้ บริ ก ารเพื่ อ ขอข้ อมู ล จะด าเนิ น การแจ้ง หน่ วยงานที่ เ กี่ย วข้ องด าเนิ น การอย่า งรวดเร็ ว
(เอกสารหมายเลข 2.4-23) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
4. หลักภาระรับผิดชอบ
ผู้บริหารระดับต่างๆ ของสานัก มีภาระรับผิดชอบดาเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของ
ส านั ก และภารกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ / แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี โดยมี ค าสั่ ง
มอบหมายอานาจหน้าที่ และภาระรับผิดชอบงานที่ชัดเจน ผู้อานวยการลงนามในคาสั่งมอบ
อานาจการปฏิบัติงานของรองผู้อานวยการ/ผู้ช่วยผู้อานวยการ/หัวหน้าฝ่าย ศูนย์ สานักงาน
และผู้อานวยการลงนามคาสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ผู้มีอานาจใน
การลงนามในเช็คสั่งจ่าย ผู้มีอานาจในการเปิดปิดกุญแจตู้นิรภัย ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
5. หลักความโปร่งใส
สานักมีการบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ของสาชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้แก่
ด้านการเงินและงบประมาณ สรุปการใช้จ่ายเงินเป็นประจาทุกเดือน จัดทารายงานการใช้
จ่ายเงินเป็นประจาทุกไตรมาส และสรุปรายงานฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และรับ
การตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่มหาวิทยาลัย/สานักกาหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ตาม
ระบบ ISO 9001: 2015 เช่น ก่อนจัดซื้อจัดจ้างผู้เกี่ยวข้องมีการดาเนินการเสนอขออนุมัติการ
จัดซื้อจัดจ้างตามลาดับขั้น โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อกาหนด ด้านการบริหารงานบุคคล ดาเนินงานเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และสานัก เช่ น การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม (เอกสารหมายเลข
2.4-24) เป็นต้น ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
6. หลักการมีส่วนร่วม
สานักมีการดาเนินงานโดยยึดหลักการมีส่ วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อร่วม
แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ โดยดาเนินงาน
ในรูปคณะกรรมการ ระดับต่างๆ เช่น คณะกรรมการประจาสานัก คณะกรรมการบริหารสานัก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพ และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทุกหน่วยงานมาร่วมดาเนินงาน
กากับ ติดตาม ดูแล เพื่อทาให้บรรลุเป้าหมายของสานัก ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39

83
เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน
7. หลักการกระจายอานาจ
สานักมีโครงสร้างการบริหารงาน และมอบหมายกระจายอานาจหน้าที่การปฏิบัติงาน
ตามลาดับชั้น ได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/
สานักงาน และหัวหน้างาน ตลอดจนการแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดาเนินกิจกรรมและการให้บริการต่าง ๆ เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการดาเนินงานและการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยมีคาสั่ง
มอบหมายอานาจหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรระดับต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รักษาเงิน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.43
8. หลักนิติธรรม
สานักบริหารงานโดยใช้หลักนิติธรรมปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในเรื่ อ งความเป็ น ธรรมแก่ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ย
นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถใช้ระบบและกลไกของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ในระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นช่องทางของการใช้หลักนิติธรรม ได้อีกช่องทางหนึ่ง อาทิ กรณีบุคลากรรายใด
รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดอาจเสนอเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังคณะกรรมการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ หรือ อาจเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารสานัก และคณะกรรมการประจา
สานักพิจารณาในเบื้องต้นก่อนเสนอมหาวิทยาลัย แต่ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่มีการ
ร้องเรียน (เอกสารหมายเลข 2.4-25) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43
9. หลักความเสมอภาค
ผู้บริหารส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานอย่างยุติธรรม กับบุคลากรทุกคนและยึดหลัก
ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ บริหารงานโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน เช่น สานักมีแผนการพัฒนา
บุคลากร และสนับสนุนการศึกษาต่อ หรือขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้กับบุคลากร
ทุกตาแหน่ง เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ โดย
จัดฝึกอบรม/สัมมนา ส่งบุคลากรการเข้าร่วมโครงการสัมมนา โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42
10. หลักมุง่ เน้นฉันทามติ
สานักบริหารงานโดยใช้หลักฉันทามติ โดยผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ตามสายงาน เช่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมฝ่าย/ศูนย์/สานักงาน ที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสานัก และการประชุมในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งในการดาเนินงานใช้
มติที่ประชุมในการสรุปผลการดาเนินงาน นอกจากนี้สานักได้มีการจัดโครงการเสวนาปรับ
โครงสร้างและธรรมาภิบาลของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อ
หารือการปรับโครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรในดาเนินงานของสานักในอนาคต โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนเสนอแนะ โดยผู้บ ริหารยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุก
ฝ่ายในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถามและตอบประเด็นต่าง ๆ และสรุปผลเข้าที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารสานัก คณะกรรมการประจ าสานัก และเสนอมหาวิท ยาลั ย
พิจารณา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
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ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารสานักบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
และสานักเป็นสาคัญ ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ สานักได้ดาเนินการให้มีการประเมินผู้บริหารและความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของบุคลากรสานักและจัดทารายงานสรุปผลการประเมินผู้บริหาร และเพื่อเป็นการสะท้อนภาพ
ของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน และนาแจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสานัก และคณะกรรมการประจาสานัก รับทราบผลประเมิน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

5

5

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาสานัก พ.ศ. 2551 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
คาสั่งคณะกรรมการบริหารสานัก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2560-2564)
- คาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- การประชุมชี้แจงนโยบายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายงานประชุมคณะกรรมการประจาสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
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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
เอกสารหมายเลข 2.4-20

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

เอกสารหมายเลข 2.4-25

ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(MASCI)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลปฏิบัติการทุกไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส
รายงานผลการให้บริการวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลการบริหาร
คาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ฯ
รายงานการประชุมสานักงานผู้อานวยการ
- ตัวอย่างไลน์กรุ๊ปที่ใช้ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม สพท. แจ้งข่าว
- ตัวอย่างไลน์กรุ๊ปที่ใช้ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม ผู้บริหาร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
โครงการพัฒนาบุคลากร และการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัย
- ประกาศสานัก เรื่อง สวัสดิการสงเคราะห์บุคลากรสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2558
- หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าดาเนินการส่วนงานและค่าตอบแทน
ผู้ดาเนินการงานบริการวิชาการ
- รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา
- รายงานสรุปการใช้พลังงานไฟฟ้า
- รายงานสรุปการใช้ยานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิง
- รายงานสรุปการใช้เครื่องถ่ายเอสาร
- ตัวอย่างหน้า Facebook ITED
- ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- แบบประเมินผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
- สรุปการใช้จ่ายประจาเดือน
- สรุปการใช้จ่ายตามแหล่งเงินต่าง ๆ ประจาไตรมาส
- สรุปรายงานฐานะทางการเงิน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- บันทึกข้อร้องเรียน
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
- รายงานประจาปี 2562
- จดหมายข่าวของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การพัฒนาส่วนงานสูส่ ถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงาน



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



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



2.5-06



2.5-07
2.5-08



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

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

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข
2.5-01) โดยได้มีการประชุมตามแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานัก (เอกสาร
หมายเลข 2.5-02) ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการวางแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้
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ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
ของสานัก ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(เอกสารหมายเลข 2.5-03) และมีการทบทวนผลการจัดการความรู้ในรอบปีงบประมาณที่ผ่าน
มา โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตามกรอบแผนงาน KM ของสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษาและมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 2.5-04) ให้
สอดคล้องตามเป้าหมาย กลยุทธ์และพันธกิจของสานักและมหาวิทยาลัย คือเน้นการถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา การพัฒนาบุคลากร และการบริการ
วิชาการแก่สังคม
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะตามพันธกิจหลักของสานัก 4 ด้าน คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการแก่สังคม (เอกสารหมายเลข 2.5-05) โดยกาหนดให้
แต่ละฝ่ายจัดทาองค์ความรู้ในขอบข่าย 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
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และประสบความ
สาเร็จตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2563 โดยแผนการจัดการความรู้มี 2 กิจกรรม คือ
1. ในปีงบประมาณ 2563 สานักส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการจัดทา KM ของบุคลากร
ตามกรอบแผนการจัดการความรู้ โดยกาหนดเป้าหมายการจัดทา KM ของสานัก ทั้งหมดจานวน 40
เรื่อง และให้มีคัดเลือกผลงานของฝ่าย/ศูนย์/สานักงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง โดยให้
ทาการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน ให้ครบตามกรอบแผนงาน 100 % เป็นจานวน 5
องค์ความรู้จากกรอบเป้าหมายของ 5 หน่วยงาน และอีก 1 องค์ความรู้จากตัวแทนผู้เกษียณ
โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาในงาน การปรับปรุงพัฒนางาน และการนาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ (ซึ่งในปีการศึกษา 2563 เป็นการมุ่งเน้นเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาในงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน) และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกิจกรรม
Show & Share ประจาปี 2563 โดยใช้ชื่อกิจกรรม “ITED KM Day 2020” เพื่อหวังผลให้เกิด
การนาไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน (เอกสารหมายเลข 2.5-05)
2. ติดตาม KM และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ โดยได้จัดกิจกรรมการนาเสนอ
องค์ความรู้ โดยให้มีการนาเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานทั้ง 6 องค์ความรู้
และอีก 1 องค์ความรู้จากตัวแทนผู้เกษียณ ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ผ่านการประชุมทางไกล
(Video Conference) Application : Line ใน Line Group “สพท.แจ้งข่าว”และ Facebook
live : เพจ Facebook (ITED KM ZONE) โดยสามารถฝากข้อความไว้ใน Facbook Live หรือ
แอด ID : Line ซึ่งจะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนอกเวลาได้ (เอกสารหมายเลข 2.5-06)
สานักมีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยมีการทบทวน
แผนและผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานัก และ
มีการรวบรวมองค์ความรู้ประเภท KM ปีงบประมาณ 2563 ไว้ในคลังความรู้ KM-ZONE โดยได้
จัดเก็บตามชื่อหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ ITED - KM
ZONE (http://www.ited.kmutnb.ac.th/kmzone/) ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา และจัดเก็บ
บนระบบ File Serve ภายในของสานัก (\\202.44.35.151\ Share_KM) (เอกสารหมายเลข
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ผลการดาเนินงาน
2.5-07) และหลังจากวันงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าของผลงานนาองค์ ความรู้กลับไปปรับปรุง
แล้วนามาส่งคณะกรรมการจัดการความรู้ และนาองค์ความรู้อัพโหลดไว้ใน Line Group
“สพท.แจ้งข่าว และ https://www.facebook.com/ITED-KM-ZONE-253061101420501/”
(เอกสารหมายเลข 2.5-08)
สานักมีการนาองค์ความรู้ที่ผ่านการถ่ายทอดแล้วของแต่ละฝ่า ย/ศูนย์/สานักงาน มาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของสานัก ได้จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “KM ITED Day 2020” ในวันที่ 22 เมษายน 2563 มีการนาเสนอ KM จากทุกฝ่าย/
ศูนย์/สานักงาน ในรอบปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 7 องค์ความรู้ โดยได้เชิญตัวแทนหน่วยงาน
ภายนอก 4 หน่วยงาน คือ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สานักหอสมุดกลาง และสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมรวมกับบุคลากรสานักมาเป็น
เกียรติในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประสบความสาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ โดยมี ผ ลประเมิ น ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ มากที่ สุ ด ระดั บ คะแนน 4.41
(88.20%) (เอกสารหมายเลข 2.5-09)
และผลการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM ITED Day 2020” นี้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการจัดกิจกรรม คือ
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 7 (ปี พ.ศ.
2557 - 2563) ซึ่งในปี พ.ศ.2563 บุคลากรสานักได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านต่างๆ จานวน
14 คน คือ เป็นคณะทางานอานวยการ 1 คน คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการและวิชาการ 9 คน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสันทนาการ 4 คน ฝ่ายต้อนรับ 1 คน และสานักได้ส่งผลงาน KM เข้า
ร่วมจานวน 2 ผลงาน ในการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 7 ภายใต้
ชื่อ KM Sharing Day 2020 “KMUTNB : Road to Excellent and Sustainable University”
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. (เอกสารหมายเลข 2.5-10) ซึ่งในปีนี้
ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ โดยสานักได้ส่งผลงานเข้าร่วมการถ่ายทอด
ผลงานองค์ความรู้ Show & Share ผ่าน Clip VDO จานวน 1 เรื่อง คือ 1. การสร้างงานออกแบบ
กราฟิกด้วย www.canva.com โดย น.ส.อริยา แก้วคาบ้ง และการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้
ผ่าน Poster จานวน 1 เรื่อง คือ วิธีการปรับแต่งเอกสารที่ได้จากการสแกนหรือถ่ายรูปชัดขึ้น
และได้สัดส่วนที่ดีขึ้น โดย นายวรรธนชัย พรหมณา
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานองค์ความรู้ Show &
Share ด้านบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการผลงานองค์ความรู้ Show & Share
ผ่าน Clip VDO จานวน 1 เรื่อง คือ 1. การสร้างงานออกแบบกราฟิกด้วย www.canva.com
โดย น.ส.อริยา แก้วคาบ้ง
นอกจากนี้ จากผลงาน KM ทั้ง 6 เรื่องของทุกส่วนงาน ได้มีการนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ทาให้เกิดผลลัพธ์ในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สรุปได้
ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
- ผลงาน KM จากสานักงานผู้อานวยการ เรื่อง ทบทวนการสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอน ทา
ให้บุคลากรได้ทาการทบทวนขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอน ให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน และสามารถอธิบายให้กับลูกค้าทราบ กรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอน
ของสานัก
- ผลงาน KM จากฝ่ายสื่อการเรียนการสอน เรื่อง พิมพ์ด้วยเสียง โดยใช้ Google Docs
เป็นการนาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาอานวยความสะดวกในการทางาน โดยนามาช่วยให้การพิมพ์
ข้อความง่ายขึ้น โดยใช้ Google Docs แปลงข้อมูลเสียงเป็นข้อมูลภาพตัวอักษร เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วและทาให้งานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
- ผลงาน KM จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เรื่อง วิธีการปรับแต่ง
เอกสารที่ได้จากการสแกนหรือถ่ายรูป ทาให้ชัดขึ้นและได้สัดส่วนที่ดีขึ้น เป็นการนาเทคโนโลยี
และซอฟต์แวร์ทเี่ รามีอยู่แล้วนั้น นามาปรับปรุงรูปภาพที่เราถ่ายมาด้วยโทรศัพท์มือถือ โหลดลง
คอมพิวเตอร์แล้วทาการปรับสี ความสว่าง และปรับความเอียง ด้วย Adobe Photoshop ทา
ให้ไฟล์ภาพของเรา คมชัดดียิ่งขึ้น
- ผลงาน KM จากงานนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม
เรื่อง เทคนิคการทา Effect ตัวอักษรพิมพ์ดีดในโปรแกรม Adobe Premiere เพื่อใช้ทาไตเติ้ลวีดิ
ทัศน์ จาเป็นต้องใช้ตัวอักษรในการนาเสนอชื่อเรื่อง หัวข้อ หรือคาอธิบายเพิ่มเติมต่างๆ ซึ่งถ้าหาก
มีการทา Effect ให้กับตัวอักษรเพิ่มขึ้น จะทาให้ตัวอักษรหรือข้อความที่ปรากฎ มีความสวยงาน
และน่าสนใจยิ่งขึ้น เหมาะสาหรับงานตัดต่อวีดิทัศน์
- ผลงาน KM จากงานพัฒนาทรัพยากรมนุยษ์ ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม
เรื่อง ประชุมผ่าน Line Group call/Video call เป็นการนาเสนอรูปแบบการประชุมออนไลน์
ผ่าน Application Line โดยสามารถนัดหมายและทาการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา
- ผลงาน KM จากฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เรื่อง การสร้างงานออกแบบกราฟิกด้วย
www.canva.com เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักออกแบบกราฟิกให้สามารถใช้เครื่องมือ
จากเว็บไซต์ www.canva.com มาช่วยให้การออกแบบกราฟิกให้ดูสวยงามและง่ายยิ่งขึ้น และ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
- และอีก 1 ผลงาน KM จากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการของสานัก เรื่อง การขยาย
ผลงานวิจัยของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาสู่สังคมอุดมศึกษาไทย เพื่อนาเสนอกิจกรรมการขยาย
ผลงานวิจัย จานวน 3 โครงการวิจัยของสานักที่ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว สู่สังคมอุดมศึกษา
ไทยต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.5-11)
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสานักได้ดาเนินการแจกแบบฟอร์มการนาองค์ความรู้ไปใช้
ผ่ า นหั วหน้า ฝ่ า ย/ศูน ย์/ ส านั กงาน เพื่อ บัน ทึก ผลหรือ ข้อ มูล การน าองค์ค วามรู้ ไปใช้ คื อ 1.
ประเด็นสาคัญของการจัดการความรู้ 2. ผลสัมฤทธิ์ของการนาองค์ความรู้ไปใช้ 3. ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมจากการนาองค์ความรู้ไปใช้ (เอกสารหมายเลข 2.5-12)
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้ดาเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใต้นโยบาย Green U ด้วยเช่นกัน เช่น การลดใช้กระดาษในการประเมินความพึงพอใจ
การจัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITED KM Day 2020 ของบุคลากรสานัก และลดใช้กระดาษ
ในกิจกรรมการคัดเลือก ITED KM ด้วยการนาเครื่องมือ Google Form มาใช้ในการบริหาร
จัดการ
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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 มีการติดตามผลการจัดการ
ความรู้ตามกรอบแผนงานที่วางไว้อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการดาเนินกิจกรรม การเผยแพร่องค์
ความรู้ในแต่ละฝ่ายและมีการนาองค์ความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อ ง รวมทั้งได้มีการวางแผน
งานในปีงบประมาณ 2562 ในการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดและจัดพิมพ์ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่ได้มี
การจัดทาขึ้น แยกประเภทตามวัตถุประสงค์ของสานัก คือ การออกแบบพัฒนาสื่อ การวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการให้บริการทางวิชาการต่อไป
แนวทางเสริม :
การเผยแพร่องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังคงจากัดอยู่ภายในเฉพาะแต่ละฝ่ายและงานที่มี
ความเกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจกรรมในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติก็ยังเพิ่งเริ่มดาเนินการ ฉะนั้นในปีต่อ ๆ ไปต้อง
ดาเนินการให้มีการนาเสนอ และจัดกลุ่มชุ มชนนักปฏิบัติให้ขยายผลออกไปยังกลุ่มงานอื่นๆ 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

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
แผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
กรอบแผนงาน/เป้าหมาย/การตรวจประเมินผลการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ (KM) ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีงบประมาณ 2563
เอกสารเป้าหมายและตัวชี้วัดการจัดการความรู้สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
เอกสาร แบบฟอร์มการนาองค์ความรู้ไปใช้
เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้
(http://www.ited.kmutnb.ac.th/kmzone/) และ
ระบบ File Server ภายในของสานัก (\\202.44.35.151\share_KM)
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เอกสารหมายเลข 2.5-08

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

เอกสารเผยแพร่ Application Line ใน Line Group “สพท.แจ้งข่าว”
และ ในเว็บไซต์ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
“https://www.facebook.com/ITED-KM-ZONE-253061101420501/”
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITED KM Day
2020 ประจาปี 2563
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing
Day ครั้งที่ 7
เอกสารรวบรวมองค์ความรู้ของสานัก จานวน 7 เรื่อง
แบบฟอร์มการนาองค์ความรู้ไปใช้
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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 ความเสีย่ งของ
กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
 อื่นๆ ตามบริบทของส่วนงาน
3. มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและ
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และ
รายงานต่ อ คณะกรรมการประจ าส่ ว นงาน เพื่ อ พิ จ ารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจาส่วนงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป



2.6-01



2.6-02
2.6-03
2.6-04
2.6-05
2.6-06
2.6-07



2.6-08
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

2.6-13
2.6-14

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา ตามคาสั่งที่ 32/2562 ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน
โดยมี ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดทาแผนความเสี่ยงและการควบคุ มภายใน
รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง กาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผน
บริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักและมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 2.6-01)
ข้อ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากทุกฝ่ายและ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนาข้อมูลมาจากการจัดทา SWOT ของแต่ละฝ่าย/ศูนย์และลา
นักงานประกอบไปด้วย 5M 1E คือ ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการจัดซื้อพัสดุ ด้านการเงินและด้านสิ่งแวดล้อม ที่มาจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง
“การจัด ท าแผนบริ หารความเสี่ ยงของสานั ก ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562” (เอกสาร
หมายเลข 2.6-02) และน าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ม าจั ด ทาแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของส านั ก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 2.6-03) และการดาเนินงานความเสี่ยงของสานัก ได้
นาข้อมูลจากรายงานผลการประเมิ นองค์ประกอบการควบคุมภายในปีที่ผ่านมาพิจารณาด้วย
ตามแบบ ปค.4 และ ปค5. (เอกสารหมายเลข 2.6-04)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 3 ด้าน ตามบริบทของ
ส่วนงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปผลการวิเคราะห์ คือ 1) ด้านยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ การบริหารจัดการให้สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีความมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งมีเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 2) ด้านทรัพยากร การป้องกันอัคคีภัย ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก 3) ด้านปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน ซึ่งมีเกณฑ์ การประเมิน
ความเสี่ยงอยู่ในระดับตั้งแต่น้อยถึงปานกลาง อีกทั้งสานักได้ดาเนินการขอการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งในข้อกาหนดข้อ 6.1 การ
ดาเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส ได้กาหนดให้ทุกฝ่ายดาเนินการจัดทาตามแบบฟอร์ม
การบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 ตามแบบฟอร์ม
RA.F1 (เอกสารหมายเลข 2.6-05)
1. ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การบริหารจัดการให้สานักพัฒ นาเทคนิคศึกษา มีความมั่นคง
และยั่งยืน
ความเสี่ยง จานวนโครงการและเงินรายได้งานวิจัยและงานบริการวิชาการตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน โครงการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้กับ
อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
2. ด้านทรัพยากร การป้องกันอัคคีภัย
ความเสี่ยง อัคคีภัยภายในอาคาร
โครงการ/กิ จกรรมสนั บสนุ น โครงการปรั บเปลี่ ยนสายไฟฟ้ าภายในอาคาร บริ เวณชั้ น 3
ของอาคาร
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ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
3. ด้านการปฏิบัติงาน มีการดาเนินการเพื่อเตรียมการขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพการ
บริหารงาน ISO 9001 : 2015 ด้านการบริหารความเสี่ยง ตามข้อกาหนด 4.1, 4.2, 6.1 โดยใช้
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ส่วนงานสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา หน่วยงานต่างๆ ภายในเพื่อ
ควบคุมผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานมาประกอบ และนามารายงาน ในการ
ประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบ/โอกาสที่จะเกิดสูงและสูงมาก นามา
จัดทาโครงการรายงานเสนอมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่มีผลกระทบจากการปฏิบัติงานภายในให้
ดาเนินการควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารสานัก
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 1 มิถุนายน 2563)
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากภารกิจของสานักในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ
จึงได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย 3 ด้าน (เอกสารหมายเลข 2.6-06) ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์
ความเสี่ยง รายได้จากงานบริการวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัย/ที่ปรึกษาที่สานักได้รับ
แต่ละปีมีแนวโน้มที่ไม่คงที่
ปัจจัยเสี่ยง
1.1 ไม่สามารถควบคุมได้ขึ้นอยู่กับการยื่นข้อเสนอโครงการ
1.2 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการทาตลาด
1.3 ผลงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอาจไม่ทันสมัยหรือขาดการประชาสัมพันธ์
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ความเสี่ยง น้ารั่วซึมเข้ามาภายในอาคารทาให้ฝ้าเพดานตามห้องทางานต่าง ๆ เกิดความ
ชารุดเสียหาย
ปัจจัยเสี่ยง
2.1 อายุการใช้งานของตัวอาคารที่มีมากว่า 38 ปี
2.2 สภาพแวดล้อม เช่น แสงแดด ฝนตก น้าขังบนระเบียงดาดฟ้าที่ไม่อาจสามารถควบคุมได้
3. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ความเสี่ยง บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ปัจจัยเสี่ยง
3.1 บุคลากรขาดความกระตือรืนร้นในการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
3.2 สภาพแวดล้อมในการติดต่อสื่อสารไม่เอื้อหรือสนับสนุนในการเรียนรู้หรือติดต่อสื่อสาร
ทางด้านภาษาอังกฤษ
และนาความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มาจัดทาแผนความเสี่ยง RA.F1
และ RMP.F1 เสนอคณะกรรมการบริหารและมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.6-07)
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงพร้อมทั้งได้
จัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลมาจากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยมีการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ
2562 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.1 บริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการ
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ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
วิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
ที่ ต อบสนองต่ อ สั ง คมอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าการประเมิ น ความเสี่ ย ง ใน
ปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมินความเสี่ยงได้กาหนดความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงออกมา
ด้วยกัน 3 ด้าน คือ
1. ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การบริหารจัดการให้สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีความ
มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (โอกาสการเกิด : Probability) อยู่ในระดับ
3 โอกาสในการเกิดเชิงประมาณ 1 ครั้งต่อปี และระดับ 4 โอกาสในการเกิดเชิงคุณภาพ มี
โอกาสในการเกิ ด ค่ อ นข้ า งสู ง หรื อ บ่ อ ยๆ ส่ ว นผลกระทบใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐาน
(ผลกระทบ : Severity) อยู่ในระดับ 4 ซึ่งมีระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
การขาดรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการมากกว่า 500,000 - 5,000,000 บาทต่อปี เมื่อ
นาไปวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตารางไซโครเมตริก จะอยู่ในระดับสูง
2. ด้านทรัพยากร การป้องกันอัคคีภัย มีโอกาสในการเกิดได้ตลอดเวลาเมื่อขาดความระมัด
ระวังหรือป้องกัน ส่วนผลกระทบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการควบคุมเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมิน
ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อทรัพย์สิน อยู่ในระดับ 5 และเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินผล
กระทบของความเสี่ยงที่มีต่อร่างกาย อยู่ในระดับ 5 และเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
ที่มีต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ 5 เมื่อนามาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตารางไซโคร
เมตริก จะอยู่ในระดับสูงมาก
3. ด้านการปฏิบัติงาน มีการดาเนินการเพื่อเตรียมการขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพการ
บริหารงาน ISO 9001 : 2015 ด้านการบริหารความเสี่ยง ตามข้อกาหนด โดยใช้แบบฟอร์มการ
บริหารความเสี่ยง สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อควบคุมผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน และนามารายงาน ในการประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบ/
โอกาส (เอกสารหมายเลข 2.6-08)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการประเมินความเสี่ยงได้กาหนดความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
ออกมาด้วยกัน 3 ด้าน คือ และดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ และ
จัดลาดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RA.F1 พร้อมทั้งจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงและ
โครงการ ตามแบบฟอร์ม RMF.F1 (เอกสารหมายเลข 2.6-09)
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (เอกสารหมายเลข 2.6-10) และ พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 2.6-11) โดยมีกจิ กรรม
ต่าง ๆ ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของรอบปีที่ผ่านมารายงานต่อมหาวิทยาลัย
และผลของความเสี่ยงที่พิจารณาจากการทา SWOT ภายในฝ่าย/ศูนย์และสานักงาน
2. จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563
3. วิเคราะห์ความเสี่ ยงปีงบประมาณ 2562-2563 โดยระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส่วนงาน ประเมินโอกาส / ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดทาลาดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ (RA.F1) และจากการทา SWOT ภายในฝ่าย/ศูนย์และ
สานักงานต้องนาผลการดาเนินการความเสี่ยงในรอบปี ที่ผ่านมามาร่วมในการวิเคราะห์เพื่อให้
บังเกิดผลสาเร็จมากขึ้น
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เกณฑ์

ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
4. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงสาหรับโครงการประจาปีงบประมาณ 2562-2563
(RMP) ในระดับมาก และทางมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ส่งรายงานเฉพาะความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงถึงสูงมาก ต่อมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (RMF.1,2) ส่วนความเสี่ยงที่
อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย ให้ส่วนงานดาเนินการและติดตามเอง
5. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน (RM.F1) รอบ 6 เดือน คณะกรรมการได้
มีการติดตามความเสี่ยงทุกระดับ พร้อมทั้งจัดทารายงานส่งคณะกรรมการบริหารและมหาวิทยาลัย
6. สรุปผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง (RM.F2) รอบ 12 เดือนส่งมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามความเสี่ยงทุกระดับ และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือน มีผลสาเร็จของโครงการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60 พร้อม
ทั้งจัดทารายงานสรุปผลความเสี่ย งระดับสูงและสูงมากต่อมหาวิทยาลัย และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจาส่วนงานเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข 2.6-12)
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาส่วนงานให้ความเห็นชอบ
ในการดาเนินงานความเสี่ยงระดับสูง คือ ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การบริหารจัดการให้
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีความมั่นคง และยั่งยืน และระดับ สูงมาก คือ ด้านทรัพยากร การ
ป้องกันอัคคีภัย ได้นาไปจัดทาแผนการดาเนินงานป้องกันอัคคีภัยและการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้า
ภายในอาคารเป็นการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร เสนอคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้นาไปดาเนินการภายในสานักฯ และเพื่อ
นาไปใช้เป็นมาตรการภายในของคณะกรรมการงานอาคารสถานที่การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข
2.6-13) และจากการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสานักปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจานวน
1 โครงการ ที่ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ .
เป้าประสงค์ที่ 1.2 : บุคลากรมีความรู้ความสามารถพัฒนางานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสาร
ในงานอาชีพของบุคลากรสานัก .
ความเสี่ยงด้าน : การปฏิบัติงาน .
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ มอบหมายให้โครงการอบรมดังกล่าว
เป็นความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย และให้สานัก ดาเนินการปรับโครงการให้บุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรนะการใช้ภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (TOEIC)
โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย มีความสามารถพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (TOEIC) ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.6-14)
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบบริหารความเสี่ยง

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

6

6

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สานักมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ทาให้
มีการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงได้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย และสานักได้
นาระบบบริหารงานคุณภาพ 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
เอกสารหมายเลข 2.6-13
เอกสารหมายเลข 2.6-14

คาสั่งที่ 32/2562 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานัก
คาสั่งที่ 31/2561 เรื่อง ให้บคุ ลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสานัก
การบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ
ปค.4 และ ปค.5
การบริหารความเสี่ยงสาหรับโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (RMP.F1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562
- การบริหารความเสี่ยง หน่วยงานต่างๆ ภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- การบริหารความเสี่ยงสาหรับโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(RMP.F1)
การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (RA.F1)
การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (RA.F1)
แผนการบริหารความเสี่ยง สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานคณะกรรมการประจาส่วนงาน
แผนการดาเนินงานป้องกันอัคคีภัยและการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้า
ภายในอาคารเป็นการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรนะการใช้
ภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (TOEIC)
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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
2.7-05
2.7-06
2.7-07
2.7-08
2.7-09
2.7-10





2.7-11



2.7-12



2.7-13
2.7-14
2.7-15

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงานคือ พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และ
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ข้อ 2

ผลการดาเนินงาน
นาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ที่ต้องดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติที่ได้วางไว้ กับงานประกันคุณภาพภายใน สานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา มีคาสั่งที่ 33/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสานัก
พัฒนาเทคนิคศึกษา ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานงานและสนับสนุนให้แต่ละฝ่ายจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสานัก
2. กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และดาเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
3. สร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถในการประกันคุณภาพภายใน
4. ติดตามและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก
(เอกสารหมายเลข 2.7-01)
ผู้บริหารสานักมีนโยบายประกันคุณภาพภายในของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สนับสนุน
และส่งเสริมให้สานักดาเนินงานตามพันธกิจภายใต้การควบคุมคุณภาพตามหลักสากล และ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยนาระบบ ISO 9001 เข้ามาใช้ในการควบคุม
คุณภาพการให้บริก ารของสานัก และบูรณาการเข้ ากับการประกันคุณ ภาพการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.7–02)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
(เอกสารหมายเลข 2.7–03)
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ส่วนงานที่มีพันธกิจหลักด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
ต้องดาเนินการตามตัวบ่งชี้ร่วม 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และตัวบ่งชี้ที่
1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมพันธกิจของส่วนงาน สานักพัฒนาเทคนิคศึกษาจึงได้กาหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสานัก จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ไว้ในองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
ที่กาหนดเพิ่มเติมนัน้ มาจากอัตลักษณ์ที่สานักกาหนดไว้
“สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน”
และเป็นพันธกิจหลักของสานักที่ดาเนินงานบริการวิชาการด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบ ผลิต และ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การออกแบบสื่อโสตทัศน์ สื่อดิจิทัล และสื่ออีเลิร์นนิ่งให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เอกสารหมายเลข 2.7–04)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นพันธกิจหลักอีกด้าน
หนึ่งของสานัก ในการรับรองสมรรถนะของบุคคล โดยมีศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ (KMUTNB : Personnel Certification Body) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ในสาขาอาชี พต่ าง ๆ และเพื่ อส่ งเสริ มและสนั บสนุ นงานบริ การวิ ชาการของส านั กให้ มี ความ
หลากหลายมากขึ้น จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2558 และในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสานัก กรณีมีพันธกิจ
ด้านการรับรองสมรรถนะของบุคคลเพิ่มขึ้น ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ให้ครอบคลุมกับพันธกิจของสานักด้วย
สานักจึงได้ดาเนินการกาหนดตัวชี้วัดนี้ขึ้น และดาเนินงานภายใต้ ISO/IEC17024 (เอกสาร
หมายเลข 2.7–05)
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ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
สานักมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนา
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในการ
บริหารหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน
องค์กร และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการวิชาการของสานักมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนี้
 งานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มีคณะกรรมการอนาวยการระบบบริหาร
คุณภาพ และคณะกรรมการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ ISO และตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน เป็นควบคุมดูแลและผู้รับผิดชอบ โดยให้ บุคลากรสานักที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพ
ดาเนินงานตามคู่มือคุณภาพ (QM) ระเบียบปฏิบัติ (QP) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
มาใช้ในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน และมีการตรวจสอบรับรองระบบทุกปี (เอกสาร
หมายเลข 2.7–06)
1. ดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 2.7–07)
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 2.7–08)
2. รับการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอกเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ผลจากการประเมิน
พบข้อบกพร่อง 9.2 Internal Audit สานักดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย และได้รับการรับรอง
ระบบ (เอกสารหมายเลข 2.7–09)
 งานการประกั นคุณภาพภายใน มีคณะกรรมการประกั นคุ ณภาพภายในขึ้นมารับผิดชอบ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการดังนี้
1. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 30 เมษายน 2562) โดยดาเนิน การตามตั วบ่ง ชี้ก ารประกันคุ ณภาพภายในส าหรับส่ วนงาน
สนั บ สนุ น วิ ช าการ ที่ มี พั นธกิ จหลั กด้ านการวิ จั ยและบริ การวิ ชาการแก่ สั งคม ประกอบด้ วย
องค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก และองค์ประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ
2. จัดทาแผนพัฒนาส่วนงานตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
3. ประชุมเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดความรู้ด้านประกันคุณภาพให้แก่คณะกรรมการ
4. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2561
และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการ
ดังนี้
4.1 ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.2 ผศ.ดร.สยาม
แกมขุนทด
กรรมการ
4.3 นางบุญเรือน
เจนธัญกรณ์
กรรมการและเลขานุการ
โดยผลการตรวจประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.85
จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 2.7–10)
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ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
นาผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพเสนอต่อที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการ
(เอกสารหมายเลข 2.7–11)
ทั้งนี้เนื่องจากการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบกับ
สถานการณ์ Covid-19 และคณะกรรมการประจาภายนอกมาจากหลายหน่วยงานและอยู่
ต่างจังหวัดเกิดความไม่สะดวกในการจัดประชุมออนไลน์ จึงไม่สามารถดาเนินการจัดประชุมได้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน จัดทารายงานแผน/ผลพัฒนาคุณภาพเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา และที่ประชุมเห็นชอบกับรายงานผลการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 2.7–12)
ทั้งนี้เนื่องจากการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบกับ
สถานการณ์ Covid-19 และคณะกรรมการประจาภายนอกมาจากหลายหน่วยงานเกิดความไม่
สะดวกในการจัดประชุมออนไลน์ จึงไม่สามารถดาเนินการจัดประชุมได้
แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ ในเรื่องการนา KM มาใช้ประโยชน์ภายใน
หน่วยงานและเผยต่อบุคคลและหน่วยงานภายนอก โดยคัดเลือกผลงาน KM เข้าร่วมการ
นาเสนอการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในวันจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM Sharing Day ครั้งที่ 6 : KM Sharing Day 2019 KMUTNB’s 60th
Anniversary:Invention to Innovation" กับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
สานักได้ส่งผลงานบุคลากรตัวแทนไปนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 คนคือ นายวรรธนชัย
พรหมณา เรื่อง วิธีการกรอกแบบฟอร์ม โดยการพิมพ์ตัวอักษรให้ตรงช่องว่างพอดี นาเสนอใน
องค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที อีก 1 เรื่องเป็นของนายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ เรื่อง การใช้
สมาร์ท โฟนบันทึ กเสี ยงการประชุมและบันทึกเสียงประกอบสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน (เอกสารหมายเลข 2.7–13)
ในวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM Sharing Day ครั้งที่ 7 : KM Sharing Day 2020
KMUTNB : Road to Excellent and Sustainable University " เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2563 ซึ่งในปีนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ และสานักได้ส่งผลงานของ
บุคลากรไปนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 2 คน คือ
1. นางสาวอริยา แก้วคาบ้ง ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การสร้างงานออกแบบกราฟิกด้วย
www.canva.com
2. นายวรรธนชัย พรหมณา ถ่ายทอดความรู้เรื่อง วิธีการปรับแต่งเอกสารที่ได้จากการ
สแกนหรือถ่ายรูปชัดขึ้นและได้สัดส่วนที่ดีขึ้น
จากการถ่ า ยทอดความรู้ ใ นกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว บุ ค ลากรส านั ก ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การ
ประกวดองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ (เอกสารหมายเลข 2.7–14) เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และดาเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KM Zone ของสานัก

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ข้อ

6

6

5
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การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
จุดทีค่ วรพัฒนา :
แผนพัฒนาคุณภาพขาดการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน
แนวทางการพัฒนา :
ดาเนินการนาแผนพัฒนาคุณภาพเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
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
เอกสารหมายเลข 2.7–10
เอกสารหมายเลข 2.7–11
เอกสารหมายเลข 2.7–12
เอกสารหมายเลข 2.7–13
เอกสารหมายเลข 2.7–14
เอกสารหมายเลข 2.7–15

คาสั่งสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาที่ 33/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
นโยบายประกันคุณภาพภายในของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา
- เอกสารอัตลักษณ์ของส่วนงาน
- จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
- เอกสาร ISO/IEC17024
- คู่มือคุณภาพ
- ระเบียบปฏิบัติ
ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1
ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2
เอกสารสรุปรับการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสานักฯ รอบปีการศึกษา 2561
- แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2562
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2562
- แผน/ผลการดาเนินงานตามพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2562
กิจกรรมการดาเนินงานและผลงาน KM สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ 2562 และภาพกิจกรรม
ประกอบ
กิจกรรมการดาเนินงานและผลงาน KM สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ 2563 และภาพกิจกรรม
ประกอบ
ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์การเผยแพร่องค์ความรู้ KM Zone
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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
ระยะเวลาทีก่ าหนด ระยะเวลาทีก่ าหนด ระยะเวลาทีก่ าหนด ระยะเวลาทีก่ าหนด ระยะเวลาทีก่ าหนด
4 วัน
3 วัน
2 วัน
1 วัน
ข้อมูลการดาเนินงาน :
จัดส่งรายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การส่งรายงานการประเมินตนเอง

หน่วยวัด

เป้าหมาย

วัน

ทันตาม
กาหนด

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ส่งภายใน
เวลาที่
กาหนด

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ
อย่างชัดเจน ทาให้การดาเนินงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นไปตามแผน
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
จัดทาแผนและรายงานผลดาเนินการตามแผน ควบคุมและติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.8–01

วันลงรับรายงานการประเมินตนเองของสานักพัฒนาเทคนิคศึกษาจาก
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
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ตารางที่ 8

ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 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
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 การพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว (Green University)
2.4 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน
2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
ผลลัพธ์

การบรรลุ คะแนน
เป้าหมาย ประเมิน

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

8 ข้อ

8 ข้อ



5

4 ข้อ
4 ข้อ

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

5 ข้อ
4 ข้อ




5
4

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

5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
3 ข้อ






5
5
5
3

ทันตาม
กาหนด



5

ทันตาม
กาหนด

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

15 ก.ค. 63

4.63
4.77

