รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รอบปีการศึกษา 2563
(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

กรกฎาคม 2564

คำนำ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านพัฒ นาสื่อการศึกษาและเทคโนโลยี
รวมถึงการฝึกอาชีพ การจัดฝึกอบรม สัมมนา การวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษา และ
ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการพั ฒนาสื่อการศึกษาและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการทางวิชาการด้านการ
ออกแบบ การพัฒนาและการผลิตสื่อการเรียนการสอนจนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 1994 จาก TÜV CERT ประเทศสหพั นธ์ส าธารณรัฐเยอรมัน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพั นธ์ 2543
และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง สำนักจึงได้มุ่งเน้นพัฒนาการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น เน้นการ
ให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสำคัญ และในที่สุดด้วยความมุ่งมั่น
พัฒนาภาระงานและระบบการทำงานทุกพันธกิจของสำนัก ทั้งในด้านสื่อการเรียนการสอน การวิจัยและ
พัฒนา และการพัฒนาบุคลากร จนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบ
จาก TÜV CERT ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 ในขอบข่ายออกแบบ
พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอน ออกแบบ พัฒนา และดำเนินการวิจัย ออกแบบ พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบริหารวิชาการด้านการศึกษา เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม และ
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทั้งระบบจาก
สถาบัน รับ รองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยยึดมั่น ในคุณ ภาพทางวิช าการ คุณ ภาพทางเทคนิค
รวมถึงการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ
รายงานการประเมินตนเองของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมการ
ดำเนินงานของสำนัก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามองค์ประกอบ
คุณภาพของสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งสำนักดำเนินงานใน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1
พันธกิจหลัก องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
กรกฎาคม 2564

(ก)

สารบัญ

คำนำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนงาน
ที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบาย วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารจัดการ
บุคลากร
งบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2563
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในภาพรวม
รายงานผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ

(ข)

หน้า
(ก)
(ข)
(ค)
1
1
6
11
12
13
15
16
27
29
55

สารบัญตาราง
ตาราง
1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทและหน่วยงาน
2 รายงานการใช้เงินของสำนักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 - 4
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จำแนกตามแหล่งเงิน
3 รายงานการใช้เงินของสำนักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) จำแนกตามแหล่งเงิน
4 สรุปข้อมูลงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 สรุปข้อมูลงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
6 แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2563
7 เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2563
8 สรุปผลการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2563 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
9 ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 รายตัวบ่งชี้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(ค)

หน้า
12
13
13
14
14
17
27
27
104

ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนงาน

(ง)

ขอมูลเบือ้ งตนของสวนงาน
1. ที่ตั้ง อาคาร 76 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
2. ประวัติความเปนมาและพัฒนาการ
สำนักพัฒ นาเทคนิคศึกษา เปนหนว ยงานระดับ คณะ ในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เดิมมีชื่อวา “สำนักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการศึกษาดานเทคนิค”
โดยใช ช ื ่ อ ภาษาอั ง กฤษว า “Institute for the Development of Educational Technology in
Technical Education : IDETTE” ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการศึกษาดานเทคนิค วิทยาเขตพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ เลม 98 ตอนที่ 70 หนา 4 - 6 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2524 ตามความในมาตรา 3 วา
“มาตรา 3 ใหจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พระนครเหนื อ) และสำนัก
พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาดานเทคนิค (พระนครเหนือ) ขึ้นในวิทยาเขตพระนครเหนือ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา” โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ “...โดยที่สถาบันฯ
มีโครงการคนควาวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการและสงเสริม เผยแพรความรู
วิชาการทางการจัดการศึกษาทางดานเทคนิค สมควรจัดตั้ง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
การศึกษาดานเทคนิคขึ้นในวิทยาเขตพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา”
โดยในขณะนั้นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รวมอยูกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา มีฐานะเปนวิทยาเขตหนึ่ง คือ วิทยาเขตพระนครเหนือ และไดแยกเปนสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในป พ.ศ. 2528
ตอมา “สำนักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการศึกษาดานเทคนิค” ไดเปลี่ยนชื่อ
เปน “สำนัก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึก ษา” ใชช ื ่ อ ภาษาอั ง กฤษวา “Institute for Technical Education
Development : ITED” เพื่อใหเหมาะสมและตรงตามลักษณะงาน โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวน
ราชการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 101 ตอนที่ 200 หนา 20-23 ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2527
การจัดตั้งสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษานี้เปนการปรับปรุงและยกฐานะงานเดิมที่สถาบัน
ไดจัดทำอยูแลว คือ งานผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน งานฝกอบรมครูชางอุตสาหกรรม งานวิจัย
อัตรากำลังชางฝมือและชางเทคนิค งานพัฒนาการสอนและมาตรฐานขอสอบวิชาชีพ และงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคม ประกอบกับจากการติดตามผลการทำงานของบัณฑิตที่สำเร็จ การศึก ษาจาก
สถาบันและสอนอยูตามโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคตาง ๆ ทั่วประเทศ และจากการสำรวจสถาบันการ
เรียนการสอนทางดานเทคนิคตามจังหวัดตาง ๆ ของคณะผูเชี่ยวชาญจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันรวมกับอาจารยของสถาบัน ทำใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนทางดาน
เทคนิคศึกษาตลอดมา เชน การขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ขอจำกัดของงบประมาณในการ

2
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน การขาดหนวยงานที่จะใหคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคใหม ๆ ในการ
สอนวิชาชาง ความไมเหมาะสมของหลักสูตรตอการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม การขาดการวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอนทางวิชาชีพ การขาดขอมูลและแหลงที่จะใหขอมูลทางสถิติที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาวิชาชาง และการขาดผูรับผิดชอบที่จะทำหนาที่ว ิเคราะหขอสอบเพื่ อจัดทำเปนข อสอบ
มาตรฐาน เปนตน สถาบันจึงจัดตั้งสำนักขึ้นเปนหนวยงานที่ทำหนาที่พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อรับผิดชอบแกไขปญหาทางการศึกษาดานเทคนิคดังกลาว โดยเปนการรวมผลงานของคณะตาง ๆ
และงานของสถาบันที่ไมเกี่ยวของกับงานผลิตนักศึกษาเขาดวยกัน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนา
การศึกษาดานเทคนิคของประเทศ คือ
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษาดานเทคนิคและเผยแพรแกสถาบัน
การศึกษาทางชางทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนการสอนทางชางมีมาตรฐานสูงขึ้น
2. เพื่อใหเปนศูนยกลางการพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอนทางการศึกษาด า น
เทคนิคอยางเปนระบบ ใหตรงตามเปาหมาย และใหบริการการปรับปรุงหลักสูตรแกสถานศึกษาอื่น ๆ
3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะอาจารยที่สอนทางชาง ใหสามารถนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษา
(Education Technology) ใหม ๆ มาประยุกตใช
4. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสถาบันการศึกษาดานเทคนิคและหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ดานเทคนิคและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
6. เพื่อวิเคราะห รวบรวม จัดแยกหมวดหมูขอสอบประเภทตาง ๆ ทางการศึกษาดาน
เทคนิคและจัดตั้งเปนคลังขอสอบเพื่อสะดวกตอการนำไปใชและอางถึง
เพื่อใหการดำเนินการตามบทบาทหนาที่ใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน สำนักไดแบงสวน
ราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 98 ตอนที่ 205 หนา 10-19
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2524 เปน 6 ฝาย และ 1 สำนักงาน คือ
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ฝายคลังขอสอบ
3. ฝายบริการวิชาการ
4. ฝายพัฒนาบุคลากร
5. ฝายพัฒนาหลักสูตร
6. ฝายวิจัยและพัฒนา
7. ฝายสื่อการเรียนการสอน
พ.ศ. 2529 ไดมีการเปลี่ยนชื่อสำนักงานเลขานุการของคณะตาง ๆ และหนวยงานที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะเปนสำนักงานคณบดี และสำนักงานผูอำนวยการ สำนักงานเลขานุการของสำนัก
พัฒนาเทคนิคศึกษาจึงเปลี่ยนชื่อเปนสำนักงานผูอำนวยการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
แบงสวนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ พ.ศ. 2529 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 103 ตอนที่ 235 หนา 36 - 38 ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2529
การดำเนินงานในระยะแรกสำนักไดรับความชวยเหลือทางดานผูเชี่ยวชาญ วัสดุ อุปกรณ
และเครื่องจักรตาง ๆ จากรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ภายใตโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ไทย-เยอรมัน (Thai-German Teaching Aids Centre : TGTAC) แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
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การดำเนินโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2524 - 2527) เมื่อเริ่มโครงการ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือในนามของรัฐบาลไทย และองคกรความรวมมือทางเทคนิค (GTZ) ในนามของ
รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติเ พื่อใหบรรลุว ัตถุประสงคในการ
ยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
การดำเนินโครงการระยะที่ 2 (พ.ศ. 2528 - 2532) ไดมีการนำการวางแผนปฏิบัติการ
(Plan of Operation) โดยใชวิธี ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung) และใช Logical Framework
(Log Frame) ซึ่งเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่โครงการความรวมมือกับเยอรมันในประเทศไทยไดใช
วิธีการวางแผนเชนนี้ และยังเปนโครงการแรกโครงการหนึ่งของโลกที่เยอรมันใหความรวมมือที่วางแผน
โดยใช Log Frame ซึ่ ง ต อ มาโครงการความร ว มมื อ ทั้ ง หมดของเยอรมั น ก็ ไ ด ใ ช ว ิ ธ ี ZOPP (Ziel
Orientierte Projekt Planung) และใช Logical Framework (Log Frame) และก อ นที่ ก ารดำเนิ น
โครงการ (Implementation Phase) ในระยะที่ 2 จะสิ้นสุดลง ทางสำนักไดขอความสนับสนุนเพื่อให
การปฏิบัติงานที่ไดเริ่มขึ้นในชวงปลายโครงการสามารถดำเนินการลุลวงตอไปใหสำเร็จ จึงไดขอขยาย
โครงการออกไปอีก 4 ป เปนระยะติดตามผล (Follow-up Phase)
การดำเนินโครงการระยะติดตามผลหรือระยะที่ 3 (พ.ศ. 2533 - 2537) เปนการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการตอเนื่องเชนเดียวกับในระยะที่ 2 และเนนการติดตามและประเมินผล เพียงแตการ
สนับสนุนจาก GTZ ลดลง และสำนักตองรับชวงในการดำเนินกิจกรรมดวยตนเองมากขึ้น
พ.ศ. 2539 หนวยงานอาชีวศึกษาตาง ๆ ในขณะนั้นไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การทำงานในหนวยงาน เพื่อใหสนองตอบและทันตอความตองการของหนวยงานนั้น ๆ โดยตรง จึงทำให
ภาระงานบางฝายของสำนักที่จะพัฒนาและเผยแพรเทคนิควิชาการในดานที่เกี่ยวกับหนวยงานอาชีวะนั้น
ลดความจำเปนลง ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว และเปนการเพิ่มสมรรถนะในการ
ทำงานอื่น ๆ ใหมีขอบเขตกวางขวางมากยิ่งขึ้น สำนักจึงไดมีการปรับเปลี่ยนการแบงหนวยงานภายใน
โดยการยุบฝายคลังขอสอบ และฝายพัฒนาหลักสูตร ไดกำหนดบทบาทหนาที่ในการวิจัย พัฒนาและ
เผยแพรเทคนิควิชาการที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา และการฝกอาชีพใหกับคณาจารยและ
บุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ
1. วางแผน ออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2. วิเคราะห ประเมินผลหลักสูตร
3. ออกแบบ พัฒนาและรวบรวมแบบทดสอบ
4. จัดฝกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
5. วิจัยและพัฒนา
6. ใหบริการทางวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมตาง ๆ
สำนักจึงไดปรับเปลี่ยนการแบงสวนราชการภายในเหลือเพียง 4 ฝาย และ 1 สำนักงาน
ผูอำนวยการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 760 หนา 1
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2539 คือ
1. สำนักงานผูอำนวยการ
2. ฝายบริการวิชาการ
3. ฝายพัฒนาบุคลากร
4. ฝายวิจัยและพัฒนา
5. ฝายสื่อการเรียนการสอน
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พ.ศ. 2553 จัดตั้งศูนยการเรียนการสอนผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนภารกิจดานบริการการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส และการฝกอบรม
ผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสงผลใหมีการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเพื่อ
เปนการพัฒนางานของสำนักใหมีความกาวหนาและทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
พ.ศ. 2558 จั ด ตั ้ ง ศู น ยร ั บ รองสมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชีพ (KMUTNB :
Personnel Certification Body) โดยมีว ัตถุป ระสงคเพื่อ เปนศูนย รับ รองสมรรถนะของบุ คคลตาม
มาตรฐานอาชีพ เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพตาง ๆ
และเพื่อสงเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการของสำนักใหมีความหลากหลายมากขึ้น การดำเนินงาน
จัดตั้งศูนยรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพซึ่งไดดำเนินการควบคูกับการจัดทำระบบ ISO/IEC
17024 ที่เปนขอกำหนดทั่วไปสำหรับหนวยรับรองบุคคลในระดับสากล เพื่อใหการรับรองบุคลากรวามี
ความรูความสามารถและปฏิบัติงานอยางมืออาชีพตามขอกำหนดของแตละสาขาอาชีพ และสรางความ
เชื่อมั่นใหแกผูวาจาง ผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของวาผูที่ไดรับการรับรองสมรรถนะมีความสามารถตาม
ขอกำหนดหรือมาตรฐานในสาขาอาชีพที่ไดรับการรับรอง สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาทำหนาที่เปนหนวย
รับรองความสามารถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ไดรับจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
โดยขอจัดตั้งศูนยรับรองสมรรถนะบุคคลขึ้นภายในสำนักมีฐานะเทียบเทาฝาย และถือเปนหนวยงานที่
สำคัญอีกหนึ่งหนวยงานของสำนักและมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลดานสังคมและคุณภาพ
ชีวิต นโยบายดานการศึกษา เพื่อรองรับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหพรอมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และสรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไดอยางยั่งยืน ตลอดจนเพื่อใชในการบริหารจัดการและดำเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ตามที่ไดกำหนดไวตอไป
และในป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ไดพิจารณา เรื่องการปรับปรุงโครงสรางองคกรและ
ภาระงานตามพันธกิจของสวนงานบริการวิชาการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับการ
บริหารงานและภาระงานบริการวิชาการที่ปรับเปลี่ยนใหม โดยให แบงสวนงานภายในสำนักพัฒนา
เทคนิคศึกษาใหม เปน 3 ฝาย 1 ศูนย 1 สำนักงาน ดังนี้
1. ฝายสื่อการเรียนการสอน
2. ฝายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม
3. ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. ศูนยรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5. สำนักงานผูอำนวยการ
ภาระงานของหนวยงานภายในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาหลังจากปรับโครงสรางและ
อัตรากำลัง
1. ฝายสื่อการเรียนการสอน ดำเนินการจัดทำแผนการออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อ
การเรียนการสอนแผนการผลิตสื่อการสอน จัดทำขอมูลเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาตาง ๆ เชน สาขาเครื่องกล ไฟฟา โยธา คอมพิวเตอร งานออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและ
สิ่งพิมพ ผลิตสื่อการสอนเพื่อการเผยแพรและจำหนายใหแกภาครัฐและเอกชน เก็บรวบรวมตนแบบสื่อ
การเรียนการสอน ควบคุมและจัดทำบัญชีตนแบบสื่อการเรียนการสอน
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2. ฝายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม มีภาระงานหลัก ดังนี้
2.1 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรม/สัม มนา ดำเนินการจัดอบรม/สัม มนา
ใหคำปรึกษาและประสานงานกับหนวยงานอื่นในการพัฒนาบุคลากรตามคำรองขอของหนวยงานภายใน
และภายนอกสำนัก ตลอดจนใหบริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสำหรับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม
2.2 ออกแบบ พัฒนาและดำเนินการวิจัยทางการศึกษา เชน การวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับหลักสูตร วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การบริหารการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และ
เผยแพรผลงานการทำวิจัย ประเมินผลการอบรมสัมมนา ตลอดจนใหคำปรึกษาดานงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
2.3 ออกแบบทางดานสื่อวีดิทัศนเพื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ การ
ฝกอบรม/สัมมนาและอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ และสายวิช าชีพ ตลอดจนงานพั ฒ นา
สื่อการศึกษาใหทันตามเทคโนโลยี ตลอดจนใหบริการดานสื่อโสตทัศน เชน ถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
ออกแบบงานกราฟก จัดเก็บขอมูลภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว งานซอมบำรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ
3. ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ ดำเนินงานจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน
(อีเลิรนนิ่ง) โดยผานระบบ ITED Online เผยแพรสื่อการเรียนการสอนผานระบบอีเลิรนนิ่ง พัฒนาสื่อ
การสอนในรูปแบบออนไลน ดำเนินการจัดทำระบบเว็บไซตเครือขายของสำนัก จัดทำระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร ITED MIS ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตหองสมุด และระบบฐานขอมูลสื่อการศึกษาผาน
ระบบ ITEDLIB จัดทำระบบเว็บไซต e-Commerce รวมทั้งงานบริการเผยแพรขอมูลขาวประชาสัมพันธ
บนเว็บไซต งานซอมบำรุงระบบเครือขาย และการใหบริการระบบสารสนเทศตาง ๆ
4. ศูนยรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดำเนินการรับรองสมรรถนะและ
จัดทำมาตรฐานอาชีพ ภายใต ISO/IEC 17024 วางแผนงานและจัดทำโครงการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลเขารับการรับรอง ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคำขอรับการรับรอง บันทึกขอมูลของผูรับคำขอรับการรับรองเขาระบบฐานขอมูลของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI-NET) จัดเก็บเอกสาร ประสานงานกับศูนยทดสอบและเจาหนาที่สอบเพื่อดำเนินการ
ทดสอบและประเมินผล ตลอดจนจัดทำมาตรฐานอาชีพรวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5. สำนักงานผูอำนวยการ เปนหนวยงานสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักพัฒนา
เทคนิคศึกษา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริหารงานและสนับสนุนกิจกรรมของทุก
หนวยงาน เปนศูนยกลางการติดตอประสานงานในการดำเนินงานดานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สำนัก โดยเนนการใหบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามีหนาที่บทบาทที่เพิ่ม ขึ้น มีการพัฒนาและผลิต
ผลงานทางวิชาการดานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการบริการวิชาการใหเปนที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา
และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการเปนที่ปรึกษาใหแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการวิชาการ ตามมาตรฐานสากลใหเปนที่
ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชน สำนักจึงนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใชในการดำเนินงาน
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน และมีการตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพนี้ตอเนื่องทุกป ในขอบขาย
การออกแบบพัฒนาและผลิตสื่ อการเรีย นการสอน วิจ ัย และการฝกอบรมทางการศึก ษา เพื่อ ให
ผูรับบริการมั่นใจไดวาในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสำนักคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานสากล
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3. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เอกลักษณ อัตลักษณ นโยบาย วัตถุประสงค
ปรัชญา

: พัฒนาคน พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

วิสัยทัศน : เปนเลิศดานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
พันธกิจ

: พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการดานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และ
การบริการวิชาการใหเปนที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

คานิยม

: คิดสรางสรรค มุงมั่นพัฒนา ตรงตอเวลา นำพาสูความเปนเลิศ

เอกลักษณ : องคกรแหงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คำนิยาม หมายถึง การแสดงถึงศักยภาพขององคกรในการแสวงหาพัฒนาองค
ความรูใหม เพื่อการวิเคราะห พัฒนา วิจัย ทดลอง ฝกอบรมและสรางสรรคการประดิษฐ คิดคน
นวัตกรรมการผลิต สื่อการเรียนการสอนประเภทตาง ๆ นำไปสูการประยุกตใชในการเรียนการสอน
การฝกอบรม ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยี เพื่ออำนวยประโยชนสูงสุดในการยกระดับคุณภาพ
กำลังคนสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ : สรางสรรคสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและไดมาตรฐาน
คำนิยาม
สรางสรรคสื่อ หมายถึง การออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ดวยการประยุกตใชหรือแสวงหาองคความรูใหมที่เปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณคา
ตอสังคม
คุณภาพ หมายถึง การออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ผลงานที่สำเร็จแลว
สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ
มาตรฐาน หมายถึง การออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่มีกระบวนการทำงานที่มุงใหบรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามระเบียบปฏิบัติที่จัดทำขึ้นตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
นโยบาย :
1. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
สนับสนุนและสงเสริมการบริหารงานของสำนักใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
ตามแนวทาง Thailand 4.0
1.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได
1.2 ใชระบบ Lean เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรใหเหมาะสมกับปริมาณงาน
1.3 สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันของหนวยงานและสวนงานภายในมหาวิทยาลัย
1.4 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
1.5 พัฒนางานประชาสัมพันธและการตลาดของสำนักใหมีศกั ยภาพเชิงรุกเพิ่มขึ้น
1.6 สรางเครือขายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และหนวยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับ
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1.7 สนับสนุนใหเกิดการสรางบรรยากาศในการทำงาน การสรางแรงจูงใจ และการสรางขวัญ
และกำลังใจ เพื่อใหบุคลากรของสำนักสามารถผลิตงานตามพันธกิจที่มีคุณภาพ
1.8 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการชวยให
มหาวิทยาลัยมีอันดับใน World University Ranking ที่ดีขึ้น
2. ดานการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนและสงเสริมเกิดการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาสถานที่ และพัฒนางาน
ตามพันธกิจ รองรับ Thailand 4.0
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักใหมีความรูความสามารถในการดำเนินการตาม
พันธกิจของสำนัก และสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักใหมีความเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรูในงาน
ตามพันธกิจ เชน ความรูดานภาษาตางประเทศ เพื่อรับรองการพัฒนาสำนักใหเปนที่
ยอมรับในระดับสากล
2.3 นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานตามพันธกิจ และสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0
เขามาใชงาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ปรับปรุงสถานที่ใหเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อรองรับการดำเนินการตามพันธกิจของ
สำนักและสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0
2.5 สนับสนุนใหเกิดการพัฒนางานตามพันธกิจ โดยมีการดำเนินงานแบบครบวงจร PDCA
3. ดานการบริการวิชาการ
สนับสนุนและสงเสริมใหสำนักเปนหนวยงานใหบริการวิชาการอยางมืออาชีพแกบุคลากร
และหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.1 ใหบ ุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับการใหบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการบริการวิชาการของภาครัฐและ
เอกชน
3.2 มีการบริการ (วิชาการ และเชิงพาณิชย) ที่ถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว แกผูรับบริการ
3.3 สนับสนุนใหบุคลากรในสำนักฯ สามารถใหบริการทางวิชาการได ทั้งในรูปแบบของ
วิทยากร นักวิจัย และที่ปรึกษา
4. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนและสงเสริมใหสำนักดำเนินงานตามพันธกิจภายใตการควบคุมคุณภาพตามหลัก
สากล และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
4.1 นำระบบ ISO 9001 เขามาใชในการควบคุมคุณภาพการใหบริการของสำนัก และ
บูรณาการเขากับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4.2 สนับสนุนใหศูนยรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ไดรับการรับรอง ISO/IEC
17024
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4.3 สนับสนุนใหเกิดกระบวนการในการจัดการองคความรู (Knowledge Management)
อยางเปนรูปธรรมและครบวงจร (การสราง การเผยแพร/แลกเปลี่ยน และการนำมาใช
ประโยชน) เพื่อใหเกิดการพัฒนางานตามพันธกิจของสำนัก
4.4 นำการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มาใชงานอยางเปนรูปธรรม
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนัก
วัตถุประสงค :
1. เพื่อออกแบบพัฒนาสื่อทางดานการศึกษาและเทคโนโลยี
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาทางดานการศึกษาและเทคโนโลยี
3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานการศึกษาและเทคโนโลยี
4. เพื่อสรางเครือขายการใหบริการวิชาการทางดานการศึกษาและเทคโนโลยี
5. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบคุณภาพ
6. เพื่ออนุรักษและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

9
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิโครงสรางองคกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามเขตการศึกษา
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แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิโครงสรางองคกรตามการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

11

4. โครงสรางการบริหารจัดการ

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิการแบงหนวยงานภายในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิการบริหารงานภายในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
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5. บุคลากร
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 59 คน จำแนกเปนบุคลากรที่เปนขาราชการ
จำนวน 5 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 52 คน ลูกจางประจำ จำนวน 2 คน และพนักงานพิเศษ
จำนวน 2 คน ทั้งนี้มีบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนัก
พั ฒ นาเทคนิค ศึ ก ษา จำนวน 1 คน และดำรงตำแหน ง รองผู  อ ำนวยการฝ า ยวิ ช าการและพั ฒ นา
สารสนเทศ จำนวน 1 คน
ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทและหนวยงาน
(หนวย : คน)
ขาราชการ
หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท รวม
1. ฝายสื่อการเรียนการสอน
2. ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. ฝายบริการวิชาการและ
พัฒนานวัตกรรม
4. ศูนยรับรองสมรรถนะ
4 บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5. สำนักงานผูอำนวยการ
รวม

ลูกจาง พนักงาน พนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำ จางเหมา พิเศษ
ต่ำกวา
ต่ำกวา ต่ำกวา ต่ำกวา
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
10 5 1 16
3 4
7
5 3 1 9
-

-

2
1

2
1

1

1

2

-

-

-

-

1

1

-

2

-

1

4

5

-

6
25

7
20

1
3

14
48

1
1

1
1

รวม
ทั้งสิ้น
18
8
11

-

2

2
2

18
57

ขอมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา
3

4

20
10

24

ตํากว่า ป.ตรี

26

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

0

18

18
8

11
2
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6. งบประมาณ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดทำรายงานการใชเงินของสำนัก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 – 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) และประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) โดยจำแนกตามแหลงเงินและหมวดรายจาย สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 2 รายงานการใชเงินของสำนักประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2562 กันยายน 2563) จำแนกตามแหลงเงิน
แหลงเงิน
งบประมาณแผนดิน
(งบบุคลากร)
งบประมาณแผนดิน
(ครุภัณฑ)
เงินรายไดจัดสรร
สำนัก
เงินรายไดเหลือจาย
สำนัก
เงินรายไดโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

รวมเปนทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละ
ของการเบิกจาย

วงเงิน
ที่ขอใช

วงเงินใชไป
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3

ไตรมาสที่
1

38,666,942.00

8,807,697.61

906,600.00

-

-

1,374,500.00

324,856.85

17,912,763.60 15,354,214.13
400,000.00

-

วงเงิน
รวมเงินใชไป
คงเหลือ
ไตรมาสที่
(บาท)
(บาท)
4

8,632,977.04 8,556,390.00

8,929,038.68

34,926,103.33

3,740,838.67

158,445.00

573,347.20

731,792.20

174,807.80

227,269.87

174,236.69

277,646.03

1,004,009.44

370,490.56

957,993.40

346,191.00

384,961.53

17,043,360.06

869,403.54

82,473.46

47,989.50

253,703.33

384,166.29

15,833.71

59,260,805.60 24,486,768.59 9,900,713.77 9,283,252.19 10,418,696.77 54,089,431.32 5,171,374.28
100.00

41.32

16.71

15.67

17.58

91.27

8.73

ตารางที่ 3 รายงานการใชเงินของสำนักประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2563 มีนาคม 2564) จำแนกตามแหลงเงิน
แหลงเงิน

วงเงิน
ที่ขอใช

ไตรมาสที่
1

วงเงินใชไป
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
2
3

งบประมาณแผนดิน
38,386,288.00 8,131,548.00 8,118,391.00
(งบบุคลากร)
งบประมาณแผนดิน
232,000.00
21,507.00 209,720.00
(ครุภัณฑ)
เงินรายไดจัดสรร
962,100.00
228,053.54 255,854.06
สำนัก
เงินรายไดเหลือจาย
13,494,134.35 11,463,232.40 325,245.15
สำนัก
เงินรายไดโครงการ
400,000.00
47,989.50
พัฒนามหาวิทยาลัย
รวมเปนทั้งสิ้น 53,474,522.25 19,844,341.71 9,900,713.77

คิดเปนรอยละ
ของการเบิกจาย

100.00

37.11

16.75

วงเงิน
รวมเงินใชไป
คงเหลือ
ไตรมาสที่
(บาท)
(บาท)
4
-

- 16,249,939.10 22,136,348.90

-

-

231,227.00

773.00

-

-

483,907.60

478,192.40

-

- 11,788,477.55 1,705,656.80

-

-

-

- 28,801,540.75 24,672,981.60

-

-

47,989.50

53.86

352,010.50

46.14

14
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดทำสรุปขอมูลงานบริการวิชาการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564) และประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1-2
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 4 สรุปขอมูลงานบริการวิชาการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.62)

งานผลิต
สื่อการเรียน
การสอน
(บาท)

งานฝกอบรม/
สัมมนา
(บาท)

งานวิจัย/
ที่ปรึกษา
(บาท)

งานรับรอง
สมรรถนะฯ

จำนวน
เงินรวม
(บาท)

39,800.00

-

-

177,500.00

217,300.00

3

28,059,120.00 414,200.00 28,528,920.00

2

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.63)
ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.63)
ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.63)

55,600.00

-

135,060.00

-

6,050,000.00

12,500.00

-

1,320,000.00 309,300.00

รวมเปน

242,960.00

-

-

วิทยากร
(ครั้ง)

6,185,060.00

4

1,641,800.00

8

35,429,120.00 901,000.00 36,573,080.00
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สำนักมีรายไดจากงานบริการวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 36,573,080 บาท
(สามสิบหกลานหาแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถวน) เปนการผลิตสื่อการสอนตามใบสั่งจาง จำนวน
12 ราย เปนสัญญาจางวิจัย/ที่ปรึกษา จำนวน 9 โครงการ และเปนงานรับรองสมรรถนะของบุคคล จำนวน
11 โครงการ นอกจากนี้ยังใหบริการวิชาการดานวิทยากร กรรมการ ที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญใหแก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนัก จำนวน 17 ครั้ง
ตารางที่ 5 สรุปขอมูลงานบริการวิชาการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2563 –
มีนาคม 2564)
รายการ
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค. 63)
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)
รวมเปน

งานผลิตสื่อ งานฝกอบรม/
สัมมนา
การเรียนการสอน
(บาท)
(บาท)

29,540.00

-

58,100.00 173,000.00

งานวิจัย/
ที่ปรึกษา
(บาท)

14,884,900.00
8,100,100.00

87,640.00 173,000.00 22,984,900.00

งานรับรองสมรรถนะ
(บาท)

จำนวนเงินรวม
(บาท)

วิทยากรฯ
(ครั้ง)

208,000.00 15,122,440.00

3

811,250.00

9,142,350.00

3

1,019,250.00 24,264,790.00

6

15
งานบริการวิชาการที่มีรายไดคือ งานผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย/ที่ปรึกษา และงาน
รับรองสมรรถนะของบุคคล ซึ่งมียอดรายรับกอนหักประมาณการคาใชจาย ในไตรมาสที่ 1-2 รวมเปน
จำนวนเงิน 24,264,790,00 บาท (ยี่สิบสี่ลานสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดรอยเกาสิบ บาทถว น) และ
บุคลากรสำนักไดรับเชิญเปนวิทยากร/อาจารยพิเศษ/ที่ปรึกษา/กรรมการใหแกหนวยงานตาง ๆ จำนวน
6 ครั้ง และตอนรับผูมาเยี่ยมชมสำนัก จำนวน 1 ครั้ง จากโรงเรียนวัดประชารังสรรค เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2564

7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสำนักยึดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ที่สำนักดำเนินการอยูเปนหลัก โดยมีตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสำหรับสวนงานสนับสนุนวิชาการ
ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ 2 องคประกอบ ดังนี้
1. ตัวบงชี้สำหรับสำนักมีพันธกิจหลักดานการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การบริหารงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ และตัวบงชี้เฉพาะสวนงาน มีดวยกัน 5 ตัวบงชี้ ดังนี้
1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
1.4 อัตลักษณ : สรางสรรคสื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
1.5 อัตลักษณ : ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
2. ตัวบงชี้ในองคประกอบการบริหารจัดการ แบงตัวบงชี้ที่กำหนดใหสำนักดำเนินการประกอบดวย
ตัวบงชี้ 8 ตัวบงชี้ ดังนี้
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 การพัฒนาสวนงานสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
2.4 ภาวะผูนำของผูบริหาร
2.5 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
2.8 การสงรายงานการประเมินตนเอง
วัตถุประสงคของการประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สำหรับสวนงานสนับสนุนวิชาการ และวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
2. เพื่อใหหนวยงานทราบสภาพการดำเนินงานที่แทจริงของตนเอง อันจะนำไปสูการปรับปรุง
พัฒนา เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว
3. เพื่อนำเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน
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8. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน รอบปการศึกษา 2562
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสวนงานสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รอบปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2563 ผลการตรวจประเมิน ของสำนั ก องคป ระกอบที ่ 1 พันธกิจ หลัก ไดคา คะแนน 5 คะแนน
องคประกอบที่ 2 ผลคะแนนไดเฉลี่ย 4.63 คะแนน เมื่อรวมทุกตัวบงชี้ เทากับ 4.77 จากคะแนนเต็ม 5
อยูในระดับดีมาก
สำนักไดจัดทำแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รอบปการศึกษา 2563 ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

17
ตารางที่ 6 แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2563

18
ตารางที่ 6 แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2563 (ตอ)

19
ตารางที่ 6 แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2563 (ตอ)

20
ตารางที่ 6 แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2563 (ตอ)

21
ตารางที่ 6 แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2563 (ตอ)

22

ดานการบริหารและจัดการ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดำเนินการบริหารจัดการที่มุงเนนถึงทิศทางการพัฒนาในระยะยาวที่
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว มีการ
พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เวอรชั่น 2008 และไดมีการปรับเปลี่ยนเปนเวอรชั่น 2015
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรและเพื่อใหมั่นใจไดวาการใหบริการวิชาการของสำนัก
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคลองกับหลักเกณฑ
วิธีการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
สำนักดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ่งขึ้น
สอดคลองเชื่อมโยงกับพันธกิจหลักของสำนักและมหาวิทยาลัย โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย กำหนดตัวชี้วัดของทุกงาน/กิจกรรม/
โครงการเพื่อใหสามารถนำแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรของสำนักทุกระดับไดอยางตอเนื่อง โดยมีการกำหนดแผนที่กลยุทธและประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 1.1 : บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1.1.1 รอยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
1.1.2 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.3 มีระบบการตรวจติดตามการบริหารจัดการและประกันคุณภาพ
กลยุทธที่ 1.1.1 สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. วิเคราะหและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1.1.2 สงเสริมและสนับสนุนการประกันและพัฒนาระบบคุณภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
3. การธำรงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
4. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
กลยุทธที่ 1.1.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมสีเขียว และการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดลอม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
5. กิจกรรม 5ส
กลยุทธที่ 1.1.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
6. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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เปาประสงคที่ 1.2 : บุคลากรมีความรูความสามารถพัฒนางาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพใน
การแขงขันขององคกร
ตัวชี้วัด
1.2.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
1.2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรูของสวนงาน
กลยุทธที่ 1.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารงานและ/
หรือการใหบริการวิชาการ
2. กิจกรรมการจัดสงบุคลากรเขารับ การฝก อบรม/สัมมนา ดูงาน และลา
ศึกษาตอ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
กลยุทธที่ 1.2.2 สนับสนุนใหเกิดการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน
3. การสรางองคความรูภายในหนวยงานจากการเขียน OPL
4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
เปาประสงคที่ 1.3 : มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการ
ตัวชี้วัด
1.3.1 จำนวนระบบสารสนเทศที่นำไปใชประโยชนรวมกัน
1.3.2 จำนวนเว็บไซตหลักและเว็บไซตเครือขายที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหทันสมัย
กลยุทธที่ 1.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารและบริการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การพัฒนาเว็บไซตเครือขายสำนักใหทันสมัย
2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
MIS
3. ปรับปรุงสายสัญญาณ (LAN) ใหทันสมัยเพื่อรองรับ IPV6 ตามขอกำหนด
ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางผลงานทางวิชาการ การวิจัย และเผยแพรองคความรู
เปาประสงคที่ 2.1 : พัฒนาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณคาสอดคลองกับ
ความตองการ
ตัวชี้วัด
2.1.1 จำนวนงานวิจัย
2.1.2 จำนวนโครงการความรวมมือ
2.1.3 จำนวนเงินงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก
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กลยุทธที่ 2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสรางผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การจัดสรรเงินรายไดสำหรับงานวิจัย
กลยุทธที่ 2.1.2 สนับสนุนงานวิจัยและแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
2. การสรางเครือขายการวิจัยและแสวงหาแหลงทุน
กลยุทธที่ 2.1.3 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรและนำองคความรูไปใชประโยชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
3. การเผยแพรผลงานวิจัย/บริการวิชาการไปใชประโยชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการใหมีความเขมแข็งและเปน
ที่ยอมรับ
เปาประสงคที่ 3.1 : เปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอสังคมอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
3.1.1 จำนวนโครงการความรวมมือ
3.1.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ
3.1.3 มีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กลยุทธที่ 3.1.1 สรางเครือขายและพัฒนาความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การสรางความรวมมือดานที่ปรึกษา/อบรม/สัมมนาระหวางหนวยงาน
2. ความชวยเหลือทางวิชาการและการเรียนการสอนแกมูลนิธิพระดาบสเพื่อ
โดยเสด็จพระราชกุศล
3. การออกแบบพัฒนาและเผยแพรบทเรียนออนไลนใหแกมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
กลยุทธที่ 3.1.2 เผยแพรและประชาสัมพันธผลงานการใหบริการวิชาการสูสังคม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การเผยแพรประชาสัมพันธสื่อการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
2. นำรองการเผยแพรสื่อการเรียนการสอนผาน e-Commerce
3. การจัดทำวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
4. การจัดทำจดหมายขาว
5. การพัฒนาและปรับปรุงสื่อวีดิทัศนแนะนำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
กลยุทธที่ 3.1.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมและเครื่องมืออุปกรณในการใหบริการ
วิชาการอยางมืออาชีพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การสอนงานและถายทอดความรูในการปฏิบัติงานจริงใหกับบุคลากรใหม

25
เปาประสงคที่ 3.2 : สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงการ/ใบสั่งจาง
2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
3. มีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กลยุทธที่ 3.2.1 พัฒนากระบวนการออกแบบ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเปนที่ตองการของผูใช
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การออกแบบ พัฒนา และเผยแพรบทเรียนออนไลน e-Learning ให
สอดคลองกับหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. การอกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 3.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเผยแพร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. การเผยแพรสื่อการเรียนการสอนใหแกหนวยงานภายนอก
2. การสอนงานและถายทอดความรูในการปฏิบัติงานจริงใหกับบุคลากรใหม
เปาประสงคที่ 3.3 เปนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17024
2. จำนวนอาชีพที่ขอรับการรับรอง
3. จำนวนบุคลากรที่เขารับการทดสอบ
กลยุทธที่ 3.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
1. ความรวมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
2. การพัฒนาระบบเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17024

ดานการดำเนินงานตามพันธกิจ และวัตถุประสงคของสวนงาน
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีภารกิจหลักในดานการออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอน
มีสื่อการสอนที่ไดออกแบบ พัฒนา และผลิตในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
1. ชุดสื่อการเรียนการสอน ที่ออกแบบและพัฒนาเปนชุดรายวิชา (Instructional Material
Package : IMP) เปนสื่อการสอนที่ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมดหรือบางสวนของหลักสูตรรายวิชา
2. สื่อการสอน ทีอ่ อกแบบและพัฒนาเปนหัวขอยอยในแตละวิชา (Teaching Aids Unit : TAU)
เปนสื่อการสอนที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับรายหัวขอวิชา ไมครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย
สื่อการสอนอยางนอย 1 ประเภท อาจเปนสื่อชุดทดลอง โมเดลพลาสติก พรอมทั้งคูมือการใชสื่อ
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3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Computer Assisted Instruction :
MCAI) ซึ่งเปนรายหัวขอในแตละวิชา ประกอบดวยตัวสื่อ CD ROM พรอมคูมือการใชสื่อ
4. สื่อวีดิทัศน (Video Aided Instruction : VAI) เปนสื่อการเรียนการสอน และสาธิตกระบวนการ
ขั้นตอน ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว โดยใชระบบดิจิทัลในการตัดตอภาพและเสียง ประกอบดวยคูมือ
และแผนดีวีดี
5. สื่อสไลดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Slide Unit : ESU) เปนสื่อในรูปแบบสไลดเพาเวอร
พอยท โดยการใชคุณสมบัติดานการจัดการงานกราฟก ภาพเคลื่อนไหว งานตัวอักษรประดิษฐ งานเสียง
และวีดิทัศน มาประยุกตในการออกแบบสรางสื่อการเรียนการสอน ซึ่งผูสอนสามารถสรางเงื่อนไขใหกับ
ผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูเนื้อหาบทเรียน ทำใหผูเรียนสามารถเขาใจไดงาย สะดวกและรวดเร็วขึ้น
6. สื่อสิ่งพิมพ (Printing Material : PM) เปนสื่อประเภทเอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือ
เอกสารวิชาการ หนังสือ ตำรา และคูมือสื่อการเรียนการสอน เปนตน
7. สื่อ e-Learning คือการออกแบบสื่อดวยรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบดวยภาพ เสียง วีดิทัศน
และภาพเคลื่อนไหว โดยใชระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)
ในการถายทอดเนื้อหาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต/อินทราเน็ต
การวิจัย/ที่ปรึกษา
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กำหนดยุทธศาสตรการสงเสริมและสนับสนุนการสรางผลงานทาง
วิชาการ การวิจัย และเผยแพรองคความรู ซึ่งเปนภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งควบคูกับภารกิจดาน
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการที่จะพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการและผลงาน
วิจัยที่มีคุณคาสอดคลองกับความตองการของประเทศ และยังเปนการสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการสรางสรรคผลงานใหเปนที่ยอมรับในวิชาชีพและองคกรตาง ๆ และ
สรางประโยชนในการสรางองคความรูใหม สามารถนำไปตอยอดและใชประโยชนในดานตาง ๆ ได
การพัฒนาบุคลากรใหแกหนวยงานภายในและภายนอก
การพัฒนาบุคลากรใหแกหนวยงานภายในและภายนอกเปนงานบริการวิชาการงานหลักงานหนึ่ง
ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ซึ่งใหบริการวิชาการกับบุคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก โดย
ใหการฝกอบรมและการฝกปฏิบัติแกบุคลากรทุกคน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการพัฒนาและผลิต
ผลงานทางวิชาการดานสื่อทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษาผานเครือขาย
อิเล็กทรอนิกส และการบริการวิชาการใหเปนที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร หัวหนาฝาย และผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อดำเนินการ
ประสานงาน สนับสนุน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งไดมีการจัดทำแผนประกันคุณภาพ
แผนการจัดทำรายงาน และแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2563
และไดมีการดำเนินการติดตามการดำเนินงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพฯ และตามเกณฑตัวบงชี้
การประกันคุณภาพ รวมถึงมีการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ และตามเกณฑ
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุงตอไป
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ตารางที่ 7 เปาหมายการดำเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
องคประกอบ/ตัวบงชี้
หนวยนับ เปาหมาย
องคประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
ขอ
6
1.2 ระดับความสำเร็จของการใหบริการทางวิชาการ
ขอ
5
1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
ขอ
4
1.4 สรางสรรคสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ขอ
5
1.5 ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ขอ
6
องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ขอ
8
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ขอ
5
2.3 การพัฒนาสวนงานสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ขอ
5
2.4 ภาวะผูนำของผูบริหารทุกระดับของสวนงาน
ขอ
5
2.5 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู
ขอ
5
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
ขอ
6
2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ขอ
6
ทันตาม
2.8 การสงรายงานการประเมินตนเอง
วัน
กำหนด
ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินตนเอง รอบปการศึกษา 2563 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
องคประกอบ
1. พันธกิจหลัก
2. การบริหารจัดการ
คาเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

คาเฉลี่ย
5.00
4.88
4.92

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในภาพรวม
องคประกอบที่ 1 พันธกิจ
จุดแข็ง
1. สำนักมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ และงานวิจัยที่สนับสนุนการสรางผลงานที่มีคุณภาพ
และนำไปใชประโยชนไดจริง
2. สำนักไดรับ การรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ
มีมาตรฐานการทำงานเปนที่ยอมรับระดับสากล ทำใหผูใชบริการ/ผูรับบริการ มีความมั่นใจวางานวิจัย
งานบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษา ดำเนินการอยางมีคุณภาพ
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3. สำนักมีศูนยรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
มหาชน)
จุดที่ควรพัฒนา
การทำการตลาดเชิงรุก
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ทบทวนบันทึกความรวมมือทางวิชาการยอนหลัง 3-5 ป
2. สำรวจความตองการสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยกับกลุมเปาหมาย
3. โครงการสรางเครือขายสัมพันธออนไลน อาทิ สรางกลุมไลนเครือขายลูกคา
4. มีชองทางพัฒนาการใหบริการ Content หรือสื่อผานระบบออนไลน
5. ติดตามประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน ดวย Google form
องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. ผูบริหารและบุคลากรของสำนักมีเปาหมายและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. สำนักบริหารงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใชในการดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกร
3. สำนักมีการประเมินความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำผล
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ควรประเมินความเสี่ยงของสำนักใหครบทุกดาน
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
โครงการบริหารความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรมครบทุกดาน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. สำนักควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละขั้นตอนในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
2. การจัดเตรียมเอกสารในรายงานการประเมินตนเอง ควรใหสอดคลองกับการเขียนรายงาน
และสามารถอางอิงถึงกันไดในแตละตัวบงชี้ และจัดทำเปน Electronic File
3. การรายงานประเมินตนเองของสวนงานสนับสนุนวิชาการ ควรรายงานผลการดำเนินงาน
ตามปงบประมาณ เนื่องจากไมมีการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อใหเกิดความคลองตัวและการ
รายงานประเมินตนเองสอดคลองตามแผนปฏิบัติการ คำรับรอง และการควบคุมภายใน
ประจำปงบประมาณที่รายงาน
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รายงานผลการประเมินตนเอง
รอบปการศึกษา 2563
(ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

องคประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ

29

ผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีนโยบาย และแผนด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน และแผนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย



2. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของส่วนงาน และดำเนินการตามระบบที่
กำหนด
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่บุคลากรของส่วนงานที่ปฏิบัติงานวิจัย



4. มีการจัดสรรเงินจากภายในส่วนงาน และแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
จากภายนอกส่วนงาน



5. มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ
ตามแผนด้านการวิจัยของส่วนงานที่กำหนดทุกตัวบ่งชี้
6. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะต่าง ๆ



7. มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จากชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก หรือได้รับการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดำเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน





คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ไม่ได้
ดำเนินงาน

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
1.1-16
1.1-17
1.1-18

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
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ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1
มีนโยบาย และแผนด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน และแผนด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กำหนดนโยบายด้านการวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
สำนั ก พั ฒนาเทคนิ คศึ กษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ (พ.ศ. 2560 2564) ฉบับ ปรับปรุง (เอกสารหมายเลข 1.1-01) และให้ความสำคัญ จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างผลงานทางวิช าการ การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับกลยุ ทธ์ของ
มหาวิทยาลัย มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2.1.2 สนับสนุนงานวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
และกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ในแผนกลยุทธ์ (เอกสารหมายเลข 1.1-02)
และนำมาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 1.1-03)
ข้อ 2
มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของส่วนงาน
และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
สำนักมีระบบและกลในการบริ หารงานวิจัย โดยการกำหนดไว้ในคู่มือคุณภาพตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่มีระเบียบปฏิบัติไว้ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
และพัฒนา เรื่อง การออกแบบและดำเนินการวิจัย (Procedure Manual : QP26) เริ่มตั้งแต่
การกำหนดข้อปัญหาการวิจัย การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การออกแบบ การทบทวนและ
ตรวจสอบ การรับรองผลการออกแบบวิ จัย การจัดทำแผนคุณภาพ การดำเนินการวิจัย การ
ตรวจติดตามและประเมินผล การประเมินขั้นสุดท้าย และการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(เอกสารหมายเลข 1.1-04) โดยบุคลากรสำนักถือปฏิบัติในการดำเนิน งานตามระบบคุณภาพที่
วางไว้ ตลอดจนการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้ข้อกำหนด (TOR) ของหน่วยงานที่ว่าจ้างให้
สำนักดำเนินการ (เอกสารหมายเลข 1.1-05)
มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่บุ คลากรของ
ข้อ 3
ส่วนงานที่ปฏิบัติงานวิจัย
สำนักมีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน และหัวข้อการอบรม/สัมมนาของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางช่องทางไลน์กลุ่ มบุคลากรสำนัก (เอกสารหมายเลข 1.1-06) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการวิจัยและหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งได้อบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรใหม่ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
1. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพั ฒ นาทักษะและสมรรถนะการใช้ภ าษาอังกฤษเทคนิค
เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพของบุคลากรสำนัก จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 7
สิงหาคม 2563
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ข้อ 4

ผลการดำเนินงาน
2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ อง "นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (TOEIC)” ให้แก่
บุคลากรทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 77 คน และมีบุคลากรสำนักเข้าร่วมโครงการ
อบรม จำนวน 15 คน ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
(เอกสารหมายเลข 1.1-07)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ : นายชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดฝ่ายบริการ
วิชาการและพัฒนานวัตกรรม มีเรื่องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานต่าง ๆ การให้ความรู้
ระบบ ISO การจัดการความรู้ (KM) และการปฏิบัติงานด้านการวิจัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2563 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 2 (เอกสารหมายเลข 1.1-08)
สำนักมีการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ
โดยการแจ้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยให้ถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 1.1-09)
มีการจัดสรรเงินจากภายในส่วนงาน และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกส่วนงาน
สำนักมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยการจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน
เป็น กองทุน สนับสนุ นงานวิจั ยให้ กับบุคลากรสำนัก ตามประกาศสำนักเรื่อง ทุนส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย (เอกสารหมายเลข 1.1-10) รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ในการส่ งเสริ ม การจั ด ทำโครงการวิ จั ย (เอกสาร
หมายเลข 1.1-11) และสำนักยังแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานวิจัย
อีกด้ว ย และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนั กได้รับ การ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
แหล่งทุนภายใน จำนวน 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 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 3 โครงการ
1. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สำหรั บ อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและ
น้ำตาลทราย ระยะที่ 2
2. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Service) : ระบบจด
ทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล
3. จั ด การผลิ ต อ้ อ ยแปลงใหญ่ เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพอ้ อ ยโดยใช้ เทคโนโลยี Smart
Farming
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ
4. ยกระดับและพัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้ วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) และจัดทำฐานข้อ มูล
เพื่อแลกเปลี่ ย นทรัพ ยากรร่วมกัน (RECP) ในพื้ นที่ เป้ าหมาย 8 จังหวัด (จั งหวัดระยอง
สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
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ข้อ 5

ผลการดำเนินงาน
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 โครงการ
5. กิจ กรรมเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการแปรรูปไม้ยางพาราด้ว ยระบบอั ตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติห รือ
ระบบ IT ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
ของภาคใต้สู่อุตสาหกรรม 4.0 (เอกสารหมายเลข 1.1-12)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
แหล่งทุนภายใน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. แนวทางการขยายรูป แบบการพั ฒ นานั กศึ กษาผลการเรียนอ่ อนเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพ
ทางการเรียน
2. การวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนิน งานและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของสำนั กพัฒ นา
เทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
1. พัฒนาระบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสำหรับ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
2. ฟื้นฟูประสิทธิภาพการผลิตหลังวิกฤตโควิด -19 ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติผ่านกระบวนการ
Lean Automation Simulation
3. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564
4. กิ จ กรรมพั ฒ นาสถานประกอบการด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ขั้ น สู ง Lean Automation
Simulation
5. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Service) : ระบบจด
ทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล ระยะที่ 2
6. กิจกรรมการส่งสริมการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ ภาคอุตสาหกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพและเชือมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
(เอกสารหมายเลข 1.1-13)
มีผลการดำเนิน งานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามแผนด้านการวิจัยของ
ส่วนงานที่กำหนดทุกตัวบ่งชี้
สำนั ก มี ก ารจั ด ทำรายงานผลการปฏิ บั ติ งานประจำปี งบประมาณ ตามตั ว ชี้ วัด และค่ า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในงานวิจัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานทางวิชาการ การ
วิจั ย และเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ โดยมี เป้ าประสงค์ ที่ 2.1 คื อพั ฒ นาผลงานทางวิช าการและ
ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับความต้องการ และตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่สำนักกำหนดมี
ผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.1 จำนวนงานวิจัย
2 โครงการ
1.2 จำนวนโครงการความร่วมมือ
2 โครงการ
1.3 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 บทความ
ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
(เอกสารหมายเลข 1.1-14)

ผลงานดำเนินงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
2 โครงการ
2 โครงการ
5 โครงการ
6 โครงการ
3 บทความ
3 บทความ
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ข้อ 6

ข้อ 7

ผลการดำเนินงาน
การดำเนิ น การด้ านการวิ จัย ทั้ ง 3 ตั ว ชี้ วัด ผลการดำเนิ น การตามตั ว ชี้ วัด ด้ านจำนวน
งานวิจัย จำนวนโครงการความร่วมมือ และการเผยแพร่ผลงาน บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ทั้ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะต่าง ๆ
สำนักมีข้อกำหนดในการเผยแพร่ผลงานวิจัยไว้ใน QP13 เรื่องการออกแบบและดำเนินการ
วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ว่ า เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ทำรายงานวิ จั ย และส่ ง มอบแก่
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว ให้ผู้วิจัยจัดทำรายงานสรุปผลการวิจัย โดยจัดทำเป็น Microsoft Office Word
ให้กับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา พิจารณาลงเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของสำนัก และให้
ผู้วิจัยจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดั บชาติหรือนานาชาติได้ เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และให้แจ้งผลการเผยแพร่งานวิจัยให้กับงานวิจัยและพัฒนาทราบ
เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานผ่านรายงานประจำปี ของสำนัก (เอกสาร
หมายเลข 1.1-15) และวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.1-16)
นอกจากนี้ยงั มีการจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยผ่านทางห้องสมุดอิเล็กทรอกนิกส์ ซึ่งเป็นการ
รวบรวมผลงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน ในหน้าเว็บ ITEDLIB ฐานข้อมูลงานวิจัย
http://itedonline.com/itedlib/index.php/ited (เอกสารหมายเลข 1.1-17)
มีก ารนำผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ และมี การรั บ รองการใช้ ป ระโยชน์ จากชุ ม ชน หรื อ
หน่วยงานภายนอก หรือได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สำนั กพั ฒ นาเทคนิ ค ศึ กษามี ก ารนำผลงานวิจั ยรวมถึ งโครงการให้ บ ริก ารวิช าการไปใช้
ประโยชน์ในการจั ดการเรียนการสอน การฝึกอบรม อันนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาองค์กร
หรือนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
นำไปใช้ ตามหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างที่ผ่านมาของสำนัก
(เอกสารหมายเลข 1.1-18)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

7

5

6

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สำนักเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทำให้ผู้มาใช้/รับบริการ มั่นใจได้ว่า
งานวิจัยและที่ปรึกษา ที่สำนักดำเนินการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
จุดที่ควรพัฒนา :
ผลงานวิจัยหรือการมีส่วนร่วมในโครงการงานวิจัยของบุคลากรสำนักมีค่อนข้างน้อย
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แนวทางการพัฒนา :
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัย และเปิดโอกาสให้บุคลากรทำงานในโครงการวิจัยให้
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
เอกสารหมายเลข 1.1–11

เอกสารหมายเลข 1.1–12
เอกสารหมายเลข 1.1–13
เอกสารหมายเลข 1.1–14
เอกสารหมายเลข 1.1–15
เอกสารหมายเลข 1.1–16

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง
- แผนที่กลยุทธ์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (พ.ศ.2560-2564) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย และการเผยแพร่
องค์ความรู้
- แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ระเบียบปฏิบัติ (Procedure Manual) QP26 เรื่อง การออกแบบและ
ดำเนินการวิจัย
- ตัวอย่างเอกสารสัญญาข้อกำหนด (TOR) โครงการจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ว่าจ้าง
- เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา
- บันทึกขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ
ประจำปี พ.ศ. 2563
- บันทึกขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ
ประจำปี พ.ศ. 2564
- เอกสารจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2552
- ประกาศสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง ทุนส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง
การรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
- ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
- สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนจากสำนักและมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนจากสำนักและมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- สรุปรายงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สรุปรายงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- บทคัดย่องานวิจัยที่เผยแพร่ลงในรายงานประจำปี 2563 ของสำนัก
- ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความทางวิชาการของบุคลากรที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
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เอกสารหมายเลข 1.1–17
เอกสารหมายเลข 1.1–18

- หน้าตัวอย่าง การเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซตสำนัก
www.ited.kmutnb.ac.th/qazone.html
- เอกสารหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการสำรวจความต้องการรับ บริ การทางวิช าการของชุมชน
สังคม หน่วยงานภายนอก

✓

2. มีแผนการให้บริการทางวิชาการที่ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสั ง คม พร้ อ มทั้ งกำหนดตั ว บ่ งชี้ วัด ความสำเร็จ ของการ
ดำเนิ น งานและค่าเป้ าหมาย และมีก ารดำเนิ นงานตามแผน
รวมทั้งมีโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแบบให้เปล่า
3. มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตามแผนการให้บริการทางวิชาการของส่วน
งานที่กำหนดทุกตัวบ่งชี้
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการทุกโครงการ/
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
5. มีรายได้จากการให้บริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากรายได้เฉลี่ย
3 ปีย้อนหลัง
6. มีจำนวนหน่วยงานผู้รับบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกปี

✓

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

การดำเนินงาน
มีการ
ดำเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้
ดำเนินงาน

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

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

การดำเนินงาน :

เกณฑ์
ข้อ 1

ผลการดำเนินงาน
มีการสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน สังคม หน่วยงานภายนอก
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สำนัก) เป็นส่วนงานสนับสนุนวิชาการระดับคณะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปัจจุบันสำนักมีหน้าที่และบทบาทในการพัฒนา
และผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ตลอดจนการเป็น
ที่ปรึกษาให้ แก่หน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสำนักได้นำระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของสำนักได้คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานสากล และในปั จจุบันสำนักได้ดำเนินการขอจัดตั้ง
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ข้อ 2

ผลการดำเนินงาน
ศู น ย์ รั บ รองสมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ รั บ รอง
สมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับ การขึ้นทะเบี ยนจากสถาบันคุณ วุฒิ วิช าชีพ
(องค์การมหาชน) เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขา
อาชีพต่าง ๆ โดยดำเนิ นการควบคู่กับการจัดทำระบบบริห ารคุณภาพ ISO/IEC 17024 เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรมได้ดำเนินการสร้าง
แบบสำรวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ ทั้งหน่วยงานภายนอกและชุมชน และได้
ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ประสานงานโครงการและ/หรือผู้รับผิ ดชอบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแจก
และเก็บ แบบสำรวจเพื่อนำข้อมูล มาดำเนิ นการวิเคราะห์ และสรุปผล แจ้งต่อที่ประชุมฝ่ าย
พัฒนาบุคคลากรเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานฝึกอบรมของปีงบประมาณต่อไป โดย
มี ก ารดำเนิ น การสำรวจความต้ อ งการรั บ บริก ารทางวิช าการของชุ ม ชน สั งคม หน่ ว ยงาน
ภายนอก ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการสร้างแบบสำรวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ (หน่วยงานภายนอก)
(เอกสารหมายเลข 1.2-01)
2. ดำเนินการสร้างแบบสำรวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ (ชุมชน)
(เอกสารหมายเลข 1.2-02)
3. ส่งแบบสำรวจไปยังผู้ประสานงานโครงการ/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภายนอก)
(เอกสารหมายเลข 1.2-03) ดังนี้
- บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8 และ ภาคที่ 10 กระทรวงอุตสาหกรรม
- สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
4. ส่งแบบสำรวจไปยังผู้ประสานงานโครงการ/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง (ชุมชน)
(เอกสารหมายเลข 1.2-04) ดังนี้
- ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 17 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ ระยอง นครปฐม ราชบุรี พิษณุโลก ตาก ลำพูน เชียงใหม่ ขอนแก่น
อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง ปัตตานี
มีแผนการให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม พร้อมทั้งกำหนดตัว
บ่งชี้ วัด ความสำเร็จของการดำเนิน งานและค่า เป้าหมาย และมีการดำเนิน งานตามแผน
รวมทั้งมีโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแบบให้เปล่า
ฝ่ ายบริ การวิช าการและพั ฒ นานวัต กรรมได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติก ารประจำปี
งบประมาณไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์/โครงการ/
กิจกรรม พร้อมกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงาน และแผนการ
ฝึกอบรมบุคลากรภายนอกประจำปี โดยนำข้อมูลหรือสรุป ผลจากการสำรวจความต้องการรับ
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ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ผลการดำเนินงาน
การบริการทางวิชาการผู้ประสานงานโครงการและ/หรือผู้ รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชน มาพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาหน่วยงานหรือชุมชนที่
ต้องการเข้ารับการบริการทางวิชาการจากสำนัก (เอกสารหมายเลข 1.2-05)
จากนั้น ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรมได้ดำเนินการติดต่อกับผู้ประสานงานของ
หน่วยงานและชุมชนต่างๆ เพื่อติดต่อสอบถามและขอรับข้อกำหนดของงาน (TOR) หรือบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มาเพื่อดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม
โดยกำหนดแผนปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย รวมถึงการส่งงวดงานและการ
เบิกเงินงวดงานต่อไปหรือขอยื่นข้อเสนอโครงการหรือบันทึ กความร่วมมือทางวิชาการ โดย
กำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ กิจกรรมความร่วมมือต่อไป เมื่อทั้งหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชนพิจารณาแล้วให้สำนักดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
จะส่งหนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอหรือหนังสือตอบรับความร่วมมือทางวิชาการมายังสำนักพัฒนา
เทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.2-06)
มีผ ลการดำเนิ น งานบรรลุเป้ า หมายของตั วบ่ งชี้ วัดความสำเร็จของการดำเนิ น งานตาม
แผนการให้บริการทางวิชาการของส่วนงานที่กำหนดทุกตัวบ่งชี้
ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรมได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานใน
ภาพรวมของทุกเดือน โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานผลตามตัวชี้วัดของแผน เป้าหมาย
ร้ อ ยละของการดำเนิ น งาน รายละเอี ย ดของการดำเนิ น งาน ผู้ รับ ผิ ด ชอบ และปั ญ หา/
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
(เอกสารหมายเลข 1.2-07)
หมายเหตุ กรณี ที่เป็ น งานโครงการ หั ว หน้ าโครงการจะเป็น ผู้ ค วบคุ ม ดู แล ติดตาม และ
ประเมินความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการทุกโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ระดับ ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริการทางวิ ช าการจากหน่ ว ยงานภายนอก สำนั กพั ฒ นา
เทคนิคศึกษา โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดส่ง
1. แบบสอบถามและเก็บรวบรวม ปี 2563 จำนวน 6 ชุด จาก 9 ชุด มาทำการสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า : (ความพึงพอใจร้อยละ 90.37 หรือ 4.52 คะแนน)
2. แบบสอบถามและเก็บรวบรวม ปี 2564 จำนวน 9 ชุด จาก 9 ชุด มาทำการสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า : (ความพึงพอใจร้อยละ 94.72 หรือ 4.74 คะแนน)
และสรุ ป ความพึ งพอใจของลู กค้ าอบรม/สั มมนา โครงการยกระดั บ และพั ฒ นาโรงงาน
อุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 (เอกสารหมายเลข 1.2-08)
มีรายได้จากการให้บริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากรายได้เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสำนัก ปี 2560 ได้
4,882,460 บาท
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสำนัก ปี 2561 ได้
112,899,365 บาท
รายได้จากการให้บริการวิชาการของสำนัก ปี 2562 ได้
55,137,625 บาท
รายได้เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเท่ากับ
57,639,816 บาท
สรุปรายได้จากการให้บริการวิชาการของสำนัก ปี 2563 ได้
36,573,080 บาท
(เอกสารหมายเลข 1.2-09)

39

เกณฑ์
ข้อ 6

ผลการดำเนินงาน
มีจำนวนหน่วยงานผู้รับบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกปี
จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการปี 2562 และ ปี 2563 ดังนี้
ปี 2562
ปี 2563
1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2. บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด
2. บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด
3. โรงงานยาสูบ
3. โรงงานยาสูบ
4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
5. องค์การเภสัชกรรม
5. องค์การเภสัชกรรม
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
7. สถาบันธรรมชัย
7. สถาบันธรรมชัย
8. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
8. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
9. ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 9. ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 10. สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
11. ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
11. ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
12. สำนักงานประสานที่ประชุมสภา
12. สำนักงานประสานทีป่ ระชุมสภา
ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14. โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม
14. โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม
15. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
15. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
16. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 16. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
17. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 17. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
เทคโนโลยีราชมงคล
18. โรงเรียนพระดาบส
18. โรงเรียนพระดาบส
19. วัดพระธรรมกาย
19. วัดพระธรรมกาย
20. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
20. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
21. บริษัท เอ็น เอ็กซ์ พี แมนูแฟคเจอริ่ง
21. บริษัท เอ็น เอ็กซ์ พี แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(ประเทศไทย) จำกัด
22. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 22. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
23. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
24. บริษัท เอลเว่ (ประเทศไทย) จำกัด
24. บริษัท เอลเว่ (ประเทศไทย) จำกัด
25. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
25. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
26. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
26. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
27. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
27. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
28. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 กรม
28. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุพรรณบุรี)
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุพรรณบุรี)
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29. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 กรม 29. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานีและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานีและ
ระนอง)
ระนอง)
30. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล 30. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
31. กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย
31. กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย
โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
32. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน 32. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
ความมั่นคงของมนุษย์
33. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
33. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่ง
แห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
34. บริษัท เอส ดี ซี เอ็น เนอจี จำกัด
34. บริษัท เอส ดี ซี เอ็น เนอจี จำกัด
35. กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
35. กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
36. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
37. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
38. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจิต
สรุป : จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 3 สถานประกอบการ
(เอกสารหมายเลข 1.2-10)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระดับความสำเร็จของการบริการทางวิชาการแก่สังคม

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

5

ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

6

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
2. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาและทีมผู้บริหารมีความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
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จุดที่ควรพัฒนา :
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการให้แก่บุคลากรหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
ปรับกลยุทธ์ในการรับงานบริการวิชาการของบุคลากรหรือส่วนงานของมหาวิ ทยาลัยให้มากขึ้นและ
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

- ตัวอย่าง : แบบสำรวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ
(หน่วยงานภายนอก)
- ตัวอย่าง : แบบสำรวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ
(ชุมชน)
- แบบสำรวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ (หน่วยงาน
ภายนอก)
- แบบสำรวจความต้องการรับการบริการทางวิชาการ (ชุมชน)
- แผนการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกประจำปี
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบฝึกทักษะพื้นฐาน
วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสำหรับ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
แบบดิจิทัล ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการด้วย
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง (Lean Automation Simulation)
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอกิจกรรมการส่งเสริมการต่อยอดผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้
โครงการการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการสื่ออบรมออนไลน์ หลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ
- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแก่สถานประกอบการ
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เอกสารหมายเลข 1.2–07
เอกสารหมายเลข 1.2–08

เอกสารหมายเลข 1.2–09
เอกสารหมายเลข 1.2–10

- หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอกิจกรรมการส่งเสริมการต่อยอดผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมภายใต้โครงการการพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/เป้าหมาย (รายเดือน)
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการสั่งซื้อสื่อการเรียน
การสอน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาของงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
- สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการยกระดับ
และพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ระดับ 3
- รายได้จากการให้บริการวิชาการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ปี 2561 – 2563
- รายงานสรุปการดำเนินงานบริการวิชาการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีระบบและกลไกในการบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ

✓

2. มีการกำหนดแผนการบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ

✓

3. มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีระบบกำกับติดตามให้มีการ
ดำเนินงานตามแผน

✓

4. มีการนำผลการดำเนินงานเข้าสู่คณะกรรมการบริหารส่วนงาน
เพื่อพิจารณา
5. มีการนำผลการพิจารณา หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารส่วนงานไปใช้ในรอบปีต่อไป

✓

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดำเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน

✓

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

ไม่ได้
ดำเนินงาน

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
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1
มีระบบและกลไกในการบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีระบบและกลไกในการบริหารงานตามระบบบริหารคุ ณภาพ
โดยสำนักได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการดำเนินงาน และได้ปรับเปลี่ยน
เอกสารระบบบริหารงานคุณภาพจาก ISO 9001 : 2008 เป็น ISO 9001 : 2015 โดยมีเอกสาร
คุณภาพคือ คู่มือคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.3-01) ระเบียบปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 1.3-02)
และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับบันทึกคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.3-03) ที่สอดคล้องข้อกำหนด
ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 และได้แจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักให้ถือ
ปฏิ บั ติ และได้ ขอรั บ การรับ รองระบบบริห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบั น
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยทางสถาบัน ได้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ
ทางสถาบันได้แจ้ งรายงานผลการตรวจประเมิน (เอกสารหมายเลข 1.3-04) ซึ่งทางสำนักได้
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ข้อ 2

ข้อ 3

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการประชุมและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย (เอกสารหมายเลข 1.3-05)
รายงานผลการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก พร้อมกับได้รับการ
รับรองระบบบริหารมาตรฐานคุณภาพไอเอสโอจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
เพื่อให้การดำเนิ นงานตามระบบบริหารงานคุณภาพของสำนักเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น สำนั ก จึงมี ค ณะกรรมการดำเนิ น งานตามระบบบริห ารงาน
คุณภาพ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารสำนักเป็นคณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการทบทวนปรับปรุงเอกสารคุณภาพ
3. คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน
ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบริหารงานคุณภาพของสำนักได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ สำนักได้แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR และเพื่อแสดงความมุ่งมั่ น ในการ
ดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 สำนักได้มีการกำหนดนโยบายคุ ณภาพ
ISO 9001 (เอกสารหมายเลข 1.3-06) วัตถุประสงค์คุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.3-07) และ
ได้มีการแจ้งให้บุคลากรของสำนักรับทราบและปฏิบัติตามได้อย่างทั่วถึง
มีการกำหนดแผนการบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
สำนักมีการกำหนดแผนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 (เอกสารหมายเลข
1.3-08) เป็นประจำทุกปีตามข้อกำหนด โดยในแผนการดำเนินการดังกล่าวกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้ มี การกำหนดการตรวจติดตามภายใน ในวันที่ 9 – 11 สิ งหาคม 2564 และการตรวจ
ติดตามวัตถุประสงค์คุณภาพในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม และติดตามในแต่ละกิจกรรม
และมีการจัดทำแผนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (เอกสารหมายเลข 1.3-09)
มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีระบบกำกับติดตามให้มกี ารดำเนินงานตามแผน
สำนักได้มีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามที่
กำหนดไว้
1. การตรวจติดตามภายใน
มีการกำหนดการตรวจติดตามคุณ ภาพภายในประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 – 11
สิงหาคม 2564 โดยได้ดำเนินการจัดทำตารางการตรวจติดตาม (เอกสารหมายเลข 1.3-10) ใน
ตารางตรวจติ ด ตามจะระบุ วั น ที่ เวลา หน่ ว ยงานที่ รับ การตรวจและผู้ ต รวจ โดยทำการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ท ราบล่ ว งหน้ าทุ กหน่ วยงาน มีการเปิ ดประชุ มการตรวจติ ดตาม เพื่ อแจ้ ง
วัตถุประสงค์ของการตรวจ แจ้งรายละเอียด วัน เวลา และผู้ตรวจให้กับบุคลากรของสำนักทราบ
อีกครั้ง และดำเนินการตรวจตามตารางตามความเหมาะสม มีการปิดประชุมการตรวจติดตาม
โดยแจ้งผลการตรวจให้กับุคลากรของสำนั ก และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ตรวจติดตาม และ
รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับการตรวจ
2. รับการตรวจประเมินจากภายนอก
สำนักได้ดำเนินการเปลี่ยนการขอรับรองระบบบริ หารคุณภาพจาก ISO 9001 : 2008 เป็น
ISO 9001 : 2015 โดยได้ขอรับการรับรองระบบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
ซึ่งทางสำนั ก ได้ รั บ การตรวจประเมิ น จากสถาบั น เมื่ อวัน ที่ 23 พฤษภาคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 1.3-11) โดยดำเนินการแจ้งให้กับบุคลากรของสำนักทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัว
และข้อมูล รับ การตรวจประเมิน มีการเปิดประชุมและปิดประชุม แจ้งผลการตรวจประเมิน
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ข้อ 4

ข้อ 5

ผลการดำเนินงาน
ให้กับบุคลากรของสำนักรับทราบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ สำนักได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
3. สำนั กได้มีการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์คุณ ภาพ (เอกสารหมายเลข 1.3-12) โดยในแต่ล ะ
หน่วยงานต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์คุณภาพทุก ๆ 3 เดือน และสรุปผลในปลายปีงบประมาณ
มีการนำผลการดำเนินงานเข้าสูค่ ณะกรรมการบริหารส่วนงานเพื่อพิจารณา
สำนั ก มี ก ารนำผลการตรวจติด ตามภายในแจ้งให้ กั บ บุค ลากรของสำนัก ทราบในวัน ปิ ด
ประชุมการตรวจติดตาม และนำผลเข้าทบทวนฝ่ายบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
(เอกสารหมายเลข 1.3-13) และนำผลการตรวจประเมิน เพื่ อรับรองระบบเข้าทบทวนฝ่ าย
บริห ารในการประชุมคณะกรรมการบริห าร (เอกสารหมายเลข 1.3-14) เพื่ อพิ จารณาและ
มอบหมายให้ดำเนินการ
มีการนำผลการพิจารณา หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บริหารส่วนงานไปใช้ในรอบปี
ต่อไป
สำนักได้มีการนำผลการตรวจติดตามภายใน และผลการตรวจประเมินจากภายนอกที่ได้
ผ่านการทบทวนฝ่ายบริ หาร นำไปดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไข (เอกสารหมายเลข 1.3-15)
และนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

4

ผลการ
ดำเนินงาน
5

คะแนน
ทีไ่ ด้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สำนักมีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จึงทำให้สามารถนำผลจากการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการดำเนินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในมาปรับปรุงและพัฒนาสำนักได้อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
ดำเนินการปรับปรุงเอกสารให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างสำนักใหม่ 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
แผนการดำเนินงาน
แผนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ตารางการตรวจติดตามภายใน
ใบแจ้งการตรวจประเมิน
แบบวิเคราะห์วัตถุประสงค์คุณภาพ
เอกสารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก
นำผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบเข้าทบทวนฝ่ายบริหารในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
นำผลการตรวจไปดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไข
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

มีการ
ดำเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้
ดำเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1. มีนโยบายและแผนด้านการออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
2. มีการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิต/และหรือคณะ
กรรมการบริหาร
3. มีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

✓

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยขน์ของ
ลูกค้าและ/หรืองานออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจและการนำไปใช้
ประโยชน์ของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการ
วิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนและ/หรือการออกแบบสื่อ
การเรียนการสอน

✓

1.4-05
1.4-06
1.4-07
1.4-08

✓

1.4-09

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

✓
✓

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

1.4-01
1.4-02
1.4-03
1.4-04

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1
มีนโยบายและแผนด้านการออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ISO 9001 ดังนี้ 1) คุณภาพในการ
พั ฒ นาและผลิ ตผลงานทางวิช าการด้ านสื่ อ ทางการศึ ก ษาให้ เป็ น ที่ ย อมรับ ของสถาบั น การ
อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่ต้องยึดถือ
และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุ กขั้นตอนตามระบบคุณภาพที่ได้ประกาศใช้ 2) ระบบคุณภาพ
คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาและ
ผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษาให้เป็นที่ ยอมรับของสถาบันการอาชีวศึกษาและ
อุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) การให้การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรทุกคน
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับของสถาบันการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมและพัฒนาตามมาตรฐานทีก่ ำหนดไว้
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ข้อ 2

ผลการดำเนินงาน
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาเทคนิคศึ กษาที่ต้องยึดถือและปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 1.4-01) มีแผนดำเนินงานประจำปีตามระเบียบ
ปฏิบัติงานและมีแผนดำเนิ นงานของแต่ละหัวข้อในปีงบประมาณ 2564 และมีการดำเนินการ
ออกแบบและพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนจำนวน 7 วิช า จากเอกสารรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 1.4-02)
มีการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการวางแผนออกแบบ
และผลิต/และหรือคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิตสื่ อได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ
ออกแบบและพัฒ นาสื่ อ ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยให้ ผู้ น ำเสนอโครงการนำเสนอต่อ
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการพิจารณาจาก วิชา/หัวข้อที่จะทำการออกแบบจะต้องตรงตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับ ปวช.และปวส. มีเกณฑ์ดังนี้ คือ
- ประเภทของสื่อจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชา
- งบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสมกับสื่อต้นแบบแต่ละประเภท
- ระยะเวลาในการดำเนินการต้องอยู่ภายในปีงบประมาณนั้น
- สื่อที่ออกแบบเสร็จแล้วสามารถนำไปเผยแพร่สู่เชิงพาณิชย์
- ให้ ด ำเนิ น การออกแบบและผลิ ตสื่ อการเรียนการสอนตามระเบียบปฏิ บัติของระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
การออกแบบและพั ฒ นาสื่ อการเรียนการสอนในรูป แบบต่าง ๆ และในแต่ล ะหั ว ข้ อได้
พิจารณาจากคณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิ ต และ/หรือคณะกรรมการบริห ารได้
อนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1. งานออกแบบและพัฒนาสื่ อการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้า/สาขาวิชาเครื่องกลและ
สาขาวิชาโยธา ดังนี้
1.1 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยชุดสื่อดิจิทัล :
วิชาวัสดุวิศวกรรม 1 วิชา (10 หัวข้อ)
1.2 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยชุดสื่อดิจิทัล :
วิชาเคมีสำหรับวิศวกร 1 วิชา (10 หัวข้อ)
1.3 โครงการทบทวนและปรับปรุงคู่มือสื่อการเรียนการสอน (IMP) วิชาทฤษฎีฝึกฝีมือ
เบื้องต้น
1.4 โครงการออกแบบและสร้างชุ ดสื่ อสไลด์ อิเล็ กทรอนิกส์ รายวิช าเมคคาทรอนิกส์
เบื้องต้น จำนวน 1 รายวิชา (12 หัวข้อ) โครงการต่อเนื่อง
1.5 โครงการออกแบบและสร้างสื่ อการสอน (TAU) ชุดทดลองสาขาไฟฟ้ากำลั งและ
อิเล็กทรอนิกส์และ (IMP) สาขาสาขาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ (8 หัวข้อ)
1.6 โครงการออกแบบและพัฒนาสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (TAU) วิชาประมาณราคางาน
โครงสร้างเรื่องส่วนโครงสร้างหลังคาและวัสดุมุง (4 หัวข้อ)
1.7 โครงการออกแบบและพัฒ นาสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (TAU) วิชาอิเล็ กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม (4 หัวข้อ)
1.8 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเก็บต้นแบบสื่อการเรียนการสอนของสำนักพัฒนา
เทคนิคศึกษา (1 โครงการ)
1.9 โครงการจัดทำวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (4 ฉบับ)
(เอกสารหมายเลข 1.4-03)
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ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ผลการดำเนินงาน
งานเทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ดำเนินการโครงการออกแบบ และ
พั ฒ นาระบบการจั ด การบทเรี ย นออนไลน์ ผ่ า นระบบสารสนเทศ (e-Learning) จำนวน 1
โครงการ เพื่อการอัพโหลดสื่อขึ้นระบบและเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ จำนวน 15 เรื่อง
(เอกสารหมายเลข 1.4-04)
มีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายของตัวชีว้ ดั ที่กำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ฝ่ายสื่อการเรียนการสอนได้รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร
โดยสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ 2564 จนถึงเดือนมิถุนายน อยู่ในระดับอยู่ในระดับ 70-80%
(เอกสารหมายเลข 1.4-05)
งานเทคโนโลยีดิจิทั ล ฝ่ ายพัฒ นาระบบสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ออกแบบ และพัฒ นาระบบการจัดการบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning)
ประจำเดือ นต่ อคณะกรรมการบริห าร โดยติดตามผลจากสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ
2564 ตั้งแต่เดื อนตุล าคม 2563 จนถึงเดือนมิถุน ายน 2564 อยู่ในระดับ 53.3% (เอกสาร
หมายเลข 1.4-06)
คณะกรรมการบริหารของสำนักให้มีดำเนินการติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทำให้
ผลการดำเนินงานก้าวหน้าเพิ่มขึ้น และกำหนดให้มีการติดตามทุก ๆ ระยะ/เดือน การทำงาน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกัน ยายน 2564 และสำนักยังมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่ง
กำหนดไว้ในวั ตถุ ป ระสงค์ ของแต่ล ะหน่ ว ยงาน ให้ เป็ น ไปตามแผน ไม่ ต่ำกว่าร้อ ยละ 85 %
(เอกสารหมายเลข 1.4-07)
มีการประเมินผลความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยขน์ของลูกค้าและ/หรืองานออกแบบ
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าผู้ตอบผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (คิดเป็นร้อยละ 94.72) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 9 รายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับดังนี้
1. ความสะดวกในการสั่งซื้อ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
2. ระยะเวลาในการจัดส่ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
3. สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับตรงตามรายการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88
4. สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
5. สื่อการเรียนการสอนมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
6. สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
7. สื่อการเรียนการสอนใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
8. สื่อการเรียนการสอนมีราคาเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
9. การให้บริการหลังการขายมีความเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
(เอกสารหมายเลข 1.4-08)
มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของลูกค้ามาปรับปรุงและ
พัฒนาในการให้บริการวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนและ/หรือการออกแบบสื่อการเรียน
การสอน
งานการตลาดที่จัดทำสรุปผลการประเมินและติดตามสำรวจสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก เพื่อให้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
ในการให้บริการวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนและ/หรือการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
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ผลการดำเนินงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก พิจารณาจากหัวข้อรายการประเมินที่มีผลคะแนนน้อย
ทีส่ ุดมาพิจารณา ได้ดังนี้
หัวข้อที่ 8 สื่อการเรียนการสอนมีราคาเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00)
แนวทางปรับปรุง/พัฒนา ฝ่ายสื่อการเรียนการสอนดำเนินการคิดต้นทุนและราคาขาย ตลอดจน
ปรับปรุงแคตตาล็อกสื่อใหม่
หัวข้อที่ 2 ระยะเวลาในการจัดส่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33)
แนวทางปรับปรุง/พัฒนา คณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิต ร่วมกับงานการตลาด
พิจารณาวางแผนกำหนดเวลาการออกแบบและผลิตที่เหมาะสม โดยให้งานการตลาดแจ้งลูกค้า
ตามระยะในแผนการออกแบบและผลิต
หัวข้อที่ 9 การให้บริการหลังการขายมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33)
แนวทางปรับปรุง/พัฒนา คณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิต ร่วมกับงานการตลาด
พิจารณาวางแผนกำหนดเวลาการออกแบบและผลิตที่เหมาะสม โดยให้งานการตลาดแจ้งลูกค้า
ตามระยะในแผนการออกแบบและผลิต (เอกสารหมายเลข 1.4-09)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
สื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

5

ผลการ
ดำเนินงาน
5

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะทางเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน
และปฏิบัติงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 รองรับ
จุดที่ควรพัฒนา :
ออกแบบและพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์มากขึ้น นำองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แสวงหาช่องทางการบริการวิชาการ
รูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา :
- จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อกับหน่วยงานภายนอก
- เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการรูปแบบใหม่
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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
เอกสารหมายเลข 1.4–08

-

เอกสารหมายเลข 1.4–09

-

นโยบายด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
แผนกลยุทธ์
แผนการดำเนินงานฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนออกแบบและผลิต
เอกสารโครงการสร้างและเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
สารสนเทศ (e-Learning)
รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001
ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการสั่งซือ้ สื่อ
การเรียนการสอนของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน
มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

1. มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
2. มีการรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการ
ประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
3. มีการจัดเตรียมความพร้อมและสถานที่ทดสอบก่อนการทดสอบ
เพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

✓

4. มีการดำเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ

✓

5. มีการสรุปผลและตัดสินรับรองผลการประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

✓

6. มีการขอขยายขอบข่ายการรับรองอาชีพเพิ่มขึ้น

✓

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

✓
✓

ไม่ได้
ดำเนินงาน

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
1.5-19
1.5-20
1.5-21

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1
มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 5 ช่องทาง ดังนี้
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ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ศูนย์รับรองฯ http://cbkmutnb.com
2. ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊คศูนย์รับรองฯ facebook.com/cbkmutnb
3. ประชาสัมพันธ์ทางอีเมลศูนย์รบั รองฯ cbkmutnb@gmail.com
4. ประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ (เอกสารหมายเลข 1.5-01)
5. ประชาสัมพันธ์ที่ปกหลังวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5-02)
ทั้งนี้เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของศู นย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพไปยัง
บุคคลที่ต้องการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้อย่างทั่วถึง
มีการรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตาม
โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีช่องทางการรับสมัครผู้เข้ารับการประเมิน
เพื่อทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-03) จำนวน 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
มีการจัดเตรียมความพร้อมและสถานที่ทดสอบก่อนการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชี พ มีการจัดเตรียมความพร้อมและสถานที่
ทดสอบก่อนการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดังนี้
1. ทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องเพื่อทำการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลก่อนวันทดสอบประมาณ 3-5 วัน (เอกสารหมายเลข 1.5-05)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่สอบทางเว็บไซต์ศูนย์รับรองฯ และส่ง
อีเมลแจ้งวัน เวลาและสถานที่สอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบก่อนวันทดสอบประมาณ 3-5 วัน
3. ดาวน์โหลดต้นฉบับข้อสอบและกระดาษคำตอบ จัดทำสำเนาตามจำนวนของผู้เข้าสอบ
บรรจุในซองเอกสารพร้อมบัตรประจำตัวสอบ (เอกสารหมายเลข 1.5-06) ผนึกให้เรียบร้อย
4. ติดรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-07) ป้ ายประกาศหน้ าห้ องสอบ (เอกสารหมายเลข 1.5-08) ป้ ายบอกทาง
(เอกสารหมายเลข 1.5-09) ผังห้องสอบ (เอกสารหมายเลข 1.5-10) ก่อนสอบ 1 วัน
5. เตรียมป้ายหมายเลขทีน่ ั่งสอบให้ครบตามจำนวนของผู้เข้าสอบ
มีการดำเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีการดำเนินการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดังนี้
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ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดำเนินงาน
1. ก่อนการทดสอบ เจ้าหน้าที่สอบวางข้อสอบ กระดาษคำตอบ บัตรประจำตัวสอบ และ
ป้ายหมายเลขที่นั่งสอบ
2. เจ้ าหน้ าที่ ส อบแจ้ งให้ ผู้ เข้ารับ การทดสอบสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ
ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขที่นั่งสอบ โดยนั่งตามผังห้องสอบและป้ายหมายเลขที่นั่งสอบ
3. เจ้าหน้าที่สอบชี้แจงการสอบ และให้ผู้เข้าสอบลงมือทำข้อสอบพร้อมกัน
4. ในระหว่างการทดสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบลงลายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-11)
5. เจ้าหน้าที่สอบลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-12) สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (เอกสารหมายเลข 1.5-13)
เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นคำขอ/ผู้ผ่านคุณสมบัติเ บื้องต้น/ผู้ได้รับการ
รับรอง (เอกสารหมายเลข 1.5-14)
มีการสรุปผลและตัดสินรับรองผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีการสรุปผลและตัดสินรับรองผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่สอบเป็นผู้สรุปผลการทดสอบในใบสรุปผล
การทดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-15) และ
กรรมการตัดสินเป็นผู้รับรองผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในใบสรุปผล
การตัดสินการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-16) เพื่อส่ง
ให้ สถาบั น คุณ วุ ฒิ วิชาชี พ (องค์การมหาชน) ดำเนินการออกประกาศนียบัตรคุณ วุฒิ วิช าชีพ
(เอกสารหมายเลข 1.5-17) และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ (เอกสารหมายเลข 1.5-18) ให้ผู้ที่
ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต่อไป
มีการขอขยายขอบข่ายการรับรองอาชีพเพิ่มขึ้น
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีการขอขยายขอบข่ายการรับรองเป็น
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้มีอาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อให้มี
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มขึ้น โดย
ทางศูนย์รับรองฯ จัดทำเอกสารการยื่นคำขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ (เอกสารหมายเลข 1.5-19) ให้ กั บ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ
(องค์การมหาชน) ตรวจประเมิน (เอกสารหมายเลข 1.5-20) และให้การรับรองดังรายงานการ
ตรวจประเมิน (เอกสารหมายเลข 1.5-21)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

6

ผลการ
ดำเนินงาน
6

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
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จุดแข็ง :
1. ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันคุณวุฒิวิช าชีพ
(องค์การมหาชน) จำนวน 5 สาขาวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์รับรองฯ ที่มีจำนวนสาขาวิชาชีพมากที่สุด
2. เนื่องจากเป็นศูนย์รับรองฯ ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย ทำให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
3. บุคลากรมีศักยภาพสูงในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้มีการขอขยายขอบข่ายการรับรองในอาชีพใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มยอดผู้สมัครและรายได้ของสำนัก โดยในปี 2564 ได้ยื่นคำขอขยายขอบข่ายการรับรองเป็นองค์กร
ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในอาชีพ
ใหม่ ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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 1.5-07
เอกสารหมายเลข 1.5-08
เอกสารหมายเลข 1.5-09
เอกสารหมายเลข 1.5-10
เอกสารหมายเลข 1.5-11
เอกสารหมายเลข 1.5-12
เอกสารหมายเลข 1.5-13
เอกสารหมายเลข 1.5-14
เอกสารหมายเลข 1.5-15
เอกสารหมายเลข 1.5-16
เอกสารหมายเลข 1.5-17
เอกสารหมายเลข 1.5-18

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
- ปกหลังวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
- โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
- ใบสมัคร
- บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการใช้ ห้องเพื่อทำการทดสอบ
สมรรถนะของบุคคล
- บัตรประจำตัวสอบ
- รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
- ป้ายประกาศหน้าห้องสอบ
- ป้ายบอกทาง
- ผังห้องสอบ
- บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
- บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ
- เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นคำขอ/ผู้ผ่านคุณสมบัติ
เบื้องต้น/ผู้ได้รับการรับรอง
- ใบสรุปผลการทดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- ใบสรุปผลการตัดสินการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
- หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
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เอกสารหมายเลข 1.5-19
เอกสารหมายเลข 1.5-20
เอกสารหมายเลข 1.5-21

- เอกสารการยื่นคำขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- กำหนดการตรวจประเมินเพื่อขยายขอบข่ายการรับรององค์กรทีม่ ี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- รายงานการตรวจประเมิน
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาหรือ
ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
2. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี
ให้เป็นไปตามพันธกิจของส่วนงาน

✓

2.1-01
2.1-02
2.1-03

✓

3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีระดับ
ส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

✓

5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน

✓

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณา

✓

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
2.1-20
2.4-09
2.1-15
2.4-06

8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจำส่วนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
จัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในปีปัจจุบันหรือ
ปีต่อไป

✓

✓

✓

มีการ
ดำเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้
ดำเนินงาน

2.1-16
2.1-17
2.1-18
2.4-06
2.4-09
2.4-21
2.1-19
2.4-06
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
8 ข้อ

ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1
มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาหรือปณิธาน และวัต ถุประสงค์ของ
ส่วนงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนัก ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560 - 2564)
(เอกสารหมายเลข 2.1–01) ที่ใช้เป็นแนวทางในการกำกับและกำหนดทิศทางในการพัฒนาสำนัก
ดำเนิน การพัฒ นาแผนมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ จัดสั มมนาเชิง
ปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปี 2563 - 2564 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2563 ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แบ่งกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์ SWOT ฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน
และนำเสนอผลต่อที่ป ระชุม (เอกสารหมายเลข 2.1–02) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักได้ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรสำนัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 13
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศักยภาพการดำเนินงาน
ของสำนักเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และเตรียม
ความพร้อมในการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 13 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
โดยมี บุคลากรสำนั กพัฒ นาเทคนิคศึกษาเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็ น วิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมสมองตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ
และด้านการจัดการ และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ สำนักพัฒนา
เทคนิคศึกษา โดยมีผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป ซึ่งเป็นการสรุปผลต่อยอดจากการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา เพื่อหาข้อสรุปและจัดทำเป็นภาพรวมของสำนัก นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดำเนินการ (เอกสารหมายเลข 2.1–03) และเพื่อเป็นเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที่ 13 ของสำนักต่อไป
ข้อ 2
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นไปตามพันธกิจของส่วนงาน
ในการจัดทำแผนพั ฒ นาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จากผลการสัมมนาได้ มีการ
กำหนดกรอบกลยุทธ์ของสำนักที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสำนักและมหาวิทยาลัย ออกเป็น
3 ด้าน ดังนี้
1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้
3. เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
ทุกหน่วยงานภายในสำนักต้องดำเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มาจัดทำโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้การจัดทำแผนงานสอดคล้ องกับพันธกิจหลักของสำนักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การ
กำหนดกิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ มีการกำหนดค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (เอกสารหมายเลข 2.1-04) และ
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ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดำเนินงาน
งานนโยบายและแผนจะทำการรวบรวม วิเคราะห์และจัดทำสรุป และนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ทุกหน่วยงานนำไปจัดทำแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 2.1-05) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เอกสารหมายเลข 2.1-06)
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการถ่ายทอดนโยบายการบริหาร และแผนกลยุทธ์ ไปยังทุก
หน่วยงาน โดยการจัดทำหนังสือเวียนแจ้งหั วหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน/โครงการ เพื่อถ่ายทอด
แผนให้ กับบุ คลากรทุกคนจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้ สามารถนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำขึ้นระบบอินทราเน็ตของสำนัก เพื่อให้รับทราบ และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (\\202.44.35.151\Shareงานแผน\ปี63\แผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาสำนั กพัฒ นาเทคนิคศึกษา (60-64)) และเพื่อให้ บุคลากรทุกคนทราบทิศทางการ
ดำเนินงานทีม่ ุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (เอกสารหมายเลข 2.1-07 และ 2.1-08)
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
สำนั กพั ฒ นาเทคนิ คศึกษา มีการกำหนดตัว บ่ งชี้ และค่าเป้าหมายของแผนกลยุท ธ์ และ
ดำเนินการจัดทำตัวบ่งชี้การดำเนินงานที่บางส่วนได้บูรณาการกับตัวชี้วัดอื่นตามกรอบที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ได้แก่ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข
2.1-09) และประจำปี พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 2.1-10) ตัวชี้วัดโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของหน่ วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข
2.1-11) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 2.1-12)
มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน
ทุ ก หน่ ว ยงานภายในสำนั ก มี ก ารดำเนิ น งานตามแผนที่ ว างไว้ ค รบทุ ก พั น ธกิ จ และ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน เป็นผู้กำกับและควบคุมงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน และทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 2.1-13) และประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(เอกสารหมายเลข 2.1-14) จัดส่งให้งานนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการติดตามและรายงาน
ผลสรุ ป ผลงานประจำไตรมาส และสำนั ก ยั ง กำหนดให้ อ ยู่ ในระเบี ย บวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสำนักเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขร่วมกันในระดับบริหาร (เอกสารหมายเลข 2.4-09)
มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
สำนักดำเนินการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เป็นประจำทุกไตรมาส
(ทุก ๆ 3 เดือน) จำนวน 4 ครั้ง ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 2.1-15) โดยงานนโยบายและแผน จัดทำรายงาน
สรุ ป ผลการปฎิ บั ติ งาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 4 นำเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารสำนักเพือ่ พิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 (เอกสารหมายเลข 2.4-21)
และสรุ ป ผลการดำเนิ น งานให้ ค ณะกรรมการประจำสำนั ก พิ จ ารณาในคราวประชุ ม ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 (เอกสารหมายเลข 2.4-06)

60
เกณฑ์
ข้อ 7

ข้อ 8

ผลการดำเนินงาน
มีการประเมินผลการดำเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณา
สำนักมีการติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยดำเนินการจัดทำรายงาน
ตัว ชี้วัด ตามคำรั บ รองการปฏิ บั ติราชการ จำนวน 2 ครั้ง รอบ 9 เดือ น และรอบ 12 เดือ น
(เอกสารหมายเลข 2.1-16) และรายงานสรุ ป ผลงานในรอบปี ง บประมาณตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.1-17) เสนอรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และสิ้นปีงบประมาณ
จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 2.1-18) รายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำสำนัก (เอกสารหมายเลข 2.4-09, 2.4-06 และ 2.4-21)
มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำส่วนงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในปีปัจจุบันหรือปีต่อไป
มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการประจำส่วนงานในเรื่อง
แผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และสำนักได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว แจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารสำนักครั้งที่ 4/2564 เพื่อ ทราบและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.1-19 และ 2.4-06)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
กระบวนการพัฒนาแผน

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

8

ผลการ
ดำเนินงาน
8

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สำนักมีการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาส่วนงาน
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.1–01

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง)
- เอกสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ฯลฯ
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เอกสารหมายเลข 2.1–02
เอกสารหมายเลข 2.1–03
เอกสารหมายเลข 2.1–04

เอกสารหมายเลข 2.1–05
เอกสารหมายเลข 2.1–06
เอกสารหมายเลข 2.1–07
เอกสารหมายเลข 2.1–08
เอกสารหมายเลข 2.1–09
เอกสารหมายเลข 2.1–10
เอกสารหมายเลข 2.1–11
เอกสารหมายเลข 2.1–12
เอกสารหมายเลข 2.1–13
เอกสารหมายเลข 2.1–14
เอกสารหมายเลข 2.1–15
เอกสารหมายเลข 2.1–16

เอกสารหมายเลข 2.1–17
เอกสารหมายเลข 2.1–18

เอกสารหมายเลข 2.1–19

- สรุ ป ผลสั ม มนาเชิง ปฏิ บั ติ การ "การทบทวนแผนกลยุ ท ธ์แ ละแผน
ปฏิบัติการ ปี 2563-2564
- สรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ศักยภาพการดำเนินงานของสำนัก
เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 13
- บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และเตรียมความพร้อมฯ
- บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเตรียมความพร้อมฯ
- เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมที่ขอดำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมที่ขอดำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก
- บันทึกข้อความจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563
- บันทึกข้อความจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564
- แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
- แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
- แผนคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
- แผนคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
- รายงานผลการปฏิบั ติงานประจำเดื อนของทุ กหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของทุกหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปี พ.ศ.
2564
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
ประจำปี พ.ศ. 2563
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองรอบ 7 เดือน ประจำปี พ.ศ.
2564
- รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
- รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
- รายงานแผน/ผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- บันทึกข้อความ เรื่อง นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
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เอกสารหมายเลข 2.1–20
เอกสารหมายเลข 2.1–21
เอกสารหมายเลข 2.1–22
เอกสารหมายเลข 2.1–23

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ครั้งที่ 9/2563
- วาระการประชุมคณะกรรมการบริห ารสำนักประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 พฤษภาคม 2564)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 4/2564 วันที่
8 เมษายน 2564
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน โดยเป็นแผนที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

✓

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็น
ไปตามแผนที่กำหนด

✓

3. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะ
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

✓

5. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและแผน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

✓

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดำเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน

✓

✓

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

ไม่ได้
ดำเนินงาน

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
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1
มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
ส่วนงาน โดยเป็นแผนที่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอโครงการจัดฝึกอบรม/สัมมนา
การศึกษาดูงาน ประจำปีตามรอบปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานและ
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ข้อ 2

ผลการดำเนินงาน
ความต้องการของแต่ละหน่ว ยงาน โดยมีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเป็นผู้จัดทำ
แผนการฝึกอบรมภายในประจำปีของสำนัก ซึ่งข้อมู ลดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการที่แท้จริงในการพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยงานบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ ได้
จัดทำแบบสำรวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าใน
สายงาน (เอกสารหมายเลข 2.2-01) และนำข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าทำการสรุป และวิเคราะห์ ห า
อัตรากำลังของบุคลากรในปัจจุบันตลอดจนการวางแผนทดแทนอัตรากำลังจาก การเกษียณอายุ
การลาศึ กษาต่ อ การขอผลงานทางวิช าการของสายสนับ สนุ น และจัด ทำเป็ นแผนพั ฒ นา
บุ คลากร (เอกสารหมายเลข 2.2-02) ในการพั ฒ นาบุ คลากรสำนั กได้ประกาศเป็ น นโยบาย
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ข้อ 3 ว่าด้วย การให้การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรทุก
คน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อทางการศึกษา
การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษาผ่ านเครือข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ และการบริการ
วิชาการให้ เป็ นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม เป็นหน้าที่และความ
รับ ผิ ดชอบของคณะผู้บ ริห ารที่ ต้องยึด ถื อและปฏิบั ติอย่างสม่ ำเสมอและต่ อเนื่ อง (เอกสาร
หมายเลข 2.2-03) และข้อมูลจากสรุปผลการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.2-04)
มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
สำนักได้ดำเนินการด้านบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ดังนี้
- มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตามระเบียบราชการ ว่าด้วย
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และภายใต้ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เพื่อให้ได้บุคลากรตามความสามารถที่ต้องการ
- มีการจัดทำใบพรรณาหน้าที่งาน (Job Description) โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทำ
ใบพรรณนาหน้ า ที่ งานของตนเองให้ ส อดคล้ อ งกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ ในปั จ จุ บั น (เอกสาร
หมายเลข 2.2-05)
- มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร โดยสำนักได้ยึด
ตามแผนผังเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เอกสารหมายเลข 2.2-06)
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนเพื่อพัฒนาคุณวุฒิและ
พั ฒ นาทั ก ษะในวิ ช าชี พ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยการจั ดฝึ กอบรม/สั มมนาภายใน สำนั กมี คู่ มื อ
ปฏิบัติงานกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อัก ษร ตามระเบียบปฏิบัติ (Procedure Manual :
QP24) เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรภายใน (เอกสารหมายเลข 2.2-07) และนำมาจัดทำ
แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เอกสารหมายเลข 2.2-08) ซึ่งได้มี การดำเนิ น การตามแผนที่ กำหนดไว้ โดยรายงาน
สรุ ป ผลประเมิ น ผลความพึ งพอใจของผู้ เข้ ารับ การฝึ ก อบรมตามแผนการฝึ กอบรมให้
ผู้บริหารได้รับทราบ (เอกสารหมายเลข 2.2-09)
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูง ขึ้น โดยในรอบปีที่ผ่านมา
มีบุคลากรลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน คือ นางสาว
กัญญ์ปภัส ว่องเจริญโชควรการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ
(เอกสารหมายเลข 2.2-10)

65
เกณฑ์

ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดำเนินงาน
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำคู่มือสมรรถนะวิชาชีพประจำตำแหน่ง เพื่อต่อ
สัญญาจ้างลักษณะประจำ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีบุคลากรต่อสัญญาจ้างลักษณะประจำแล้ว
จำนวน 1 คน คือ นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ฝ่ายบริการ
วิชาการและพัฒนานวัตกรรม (เอกสารหมายเลข 2.2-11)
- มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในตำแหน่งและวิชาชีพ ที่สู งขึ้ น
โดยในรอบปีที่ผ่านมามีบุคลากรได้รับการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 คน คือ
1. ดร.ผะอบ
พวงน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ เชี่ยวชาญ
2. นายสันต์ทัศน์ ขุนจิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ ชำนาญการ
3. ดร.จินตนา
ถ้ำแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ ชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการพิเศษ
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพั ฒนาทักษะวิชาชีพต่าง ๆ โดยการส่ง
เข้ารับการอบรม/สัมมนา ฟังบรรยาย และประชุมทางวิชาการทั้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก และบันทึกในฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือน
(เอกสารหมายเลข 2.2-13)
มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะจากการพั ฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักมีระบบการติดตามบุคลากรให้นำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทางหรือวิ ธีการติดตามประเมินผลของการอบรม/การ
พัฒนา โดยให้รายงานผลการเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน นำเสนอผลงาน และสิ่งที่ได้มาพัฒนา
ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น
ในใบรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอกของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข
2.2-14) และมีการประเมินผลการปฏิบัติ งานหลังการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก (เอกสาร
หมายเลข 2.2-15)
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบตั ิ
สำนั ก มี ค ำสั ่งแต่งตั้ง คณะอนุก รรมการกำกับ ดูแ ลจรรยาบรรณบุค ลากรสำนั กพั ฒ นา
เทคนิคศึกษา เพื่อการดำเนินงานกำกับดูแล การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
และการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรในด้านความสำเร็จให้เป็นไปตามความ
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร
พ.ศ. 2552 (เอกสารหมายเลข 2.2-16) มีการนำข้อมูลจรรยาบรรณลงระบบฐานข้อมูลภายใน
องค์ ก ร http://202.44.35.151 ของสำนั 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 เทศบุ ค ลากรที่ บ รรจุ เข้ า
ปฏิบัติงานใหม่ในเรื่องจรรยาบรรณของบุคลากร และมีการประชาสัมพัน ธ์ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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เกณฑ์

ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดำเนินงาน
พระนครเหนืออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกปี (เอกสารหมายเลข 2.2-17) มีการจัดประชุมชี้แจง
เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารตามแนวทางมหาวิทยาลัย 4G เพื่อให้บุคลากรของสำนักมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมตามค่านิยมของมหาวิทยาลัย
4G และให้ ค วามสำคั ญ กั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบ (AntiCorruption) โดยผู้อำนวยการและทีมผู้บริหารของสำนัก เมื่อวั นที่ 8 ธันวาคม 2563 พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สอบถามในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้เข้าพบ
ผู้บริหารได้ตลอดเวลา โดยมีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 59 คน (เอกสารหมายเลข 2.2-18)
มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
งานบุคคลได้ทำสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 เพื่ อทำการปรับปรุงแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของสำนักให้เป็นปั จจุบันและทำการสรุปเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560) โดยได้ทำการสรุปในเชิงปริมาณ “แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)” เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก
และส่งให้กับฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.2-19)
มีการนำผลการประเมิ นไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรมได้นำผลการสรุปเปรียบเทียบแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564 และ แผนพัฒนาบุคลากรระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) (เอกสารหมายเลข 2.2-20) เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน
และปรับปรุงแผนการฝึกอบรมบุคลากรภาย ประจำปี 2564 ต่อไป นอกจากนี้ งานนโยบาย
และแผน จัดทำรายงานผลความสำเร็จ ของแผนพัฒ นาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร
สำนัก (เอกสารหมายเลข 2.2-21)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

5

ผลการ
ดำเนินงาน
6

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สำนักได้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้/ทักษะอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา :
-
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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

2.2–10
2.2–11
2.2–12
2.2–13
2.2–14

เอกสารหมายเลข 2.2–15
เอกสารหมายเลข 2.2–16
เอกสารหมายเลข 2.2–17
เอกสารหมายเลข 2.2–18
เอกสารหมายเลข 2.2–19

- รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของบุคลากรสำนักพัฒนา
เทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)
- ประกาศสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง นโยบายคุณภาพ ISO 9001
- ข้อมูลจากสรุปผลการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description)
- เส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ (Career Path)
- ระเบียบปฏิบัติ (Procedure Manual : QP 24) เรื่อง การจัดฝึกอบรม/
สัมมนาบุคลากรภายใน
- แผนการฝึกอบรมประจำปี 2563 และแผนการฝึกอบรมประจำปี 2564
- สรุปผลประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563
- รายละเอียดข้อมูลบุคลากรลาศึกษาต่อ
- รายละเอียดข้อมูลบุคลากรต่อสัญญาจ้างลักษณะประจำ
- รายละเอียดข้อมูลบุคลากรขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
- การบันทึกข้อมูลบุคลากรที่เข้ารับฝึกอบรม/สัมมนา ฯลฯ
- ใบรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอกของสำนักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา
- ใบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก
- คำสั ่ง สำนัก พัฒ นาเทคนิค ศึก ษา ที ่ 29/2563 เรื่อ ง แต่งตั ้ง คณะ
อนุกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
- คำสั่งสำนักพัฒ นาเทคนิคศึกษา ที่ 25/2562 เรื่อง ให้บุ คลากรของ
สำนักปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่
15 สิงหาคม 2562
- คำสั่งสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ 33/2563 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการประชุ มชี้ แ จง “ธรรมาภิบ าลกับ การบริห ารตามแนวทาง
มหาวิทยาลัย 4G” สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
- สรุปผลการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
- สรุปรายชื่อบุคลากรที่มีคุณ สมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ส ามารถกำหนด
ตำแหน่งให้สูงขึ้น
- บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่ งแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
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เอกสารหมายเลข 2.2–20
เอกสารหมายเลข 2.2–21

- สรุปผลเปรียบเทียบแผนการบริห ารและพัฒ นาบุคลากรของสำนัก
ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 และ แผนพัฒนาบุคลากรระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
- รายงานผลความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีนโยบาย และกำหนดหัวข้อการดำเนินงานเพื่อพัฒนาส่วนงานสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 หัวข้อในประเด็นต่อไปนี้
• ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน
• พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ของเสีย
• น้ำ
• การขนส่ง
• การจัดการศึกษา
2. มีแผนการดำเนินงานพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวตาม
หัวข้อที่กำหนด
3. มีการดำเนินงานตามแผน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

✓

2.3-01
2.3-02

✓

4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และนำผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนหรือการดำเนินงาน

✓

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับหรือนำไปใช้จากหน่วยงาน
ภายนอก

✓

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

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดำเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน

✓

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

ไม่ได้
ดำเนินงาน

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
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ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
มีน โยบาย และกำหนดหัวข้อการดำเนิน งานเพื่อพั ฒ นาส่วนงานสู่มหาวิท ยาลัยสีเขียว
ข้อ 1
(Green University) ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 หัวข้อ ได้ แ ก่
ที่ตั้งและโครงสร้ างพื้น ฐาน พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเสีย น้ำ
การขนส่ง การจัดการศึกษา
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยผู้บริหารมีความมุ่ งมั่นและตระหนักในเรื่ องการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน จึงได้มีการประกาศใช้มาตรการการประหยั ด
พลั งงานมาไม่ น้ อ ยกว่ า 9 ปี และสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ดำเนินควบคู่กับ กิจกรรม 5ส โดยสำนักมีมาตรการด้านการประหยัดพลังงานเพื่ อให้บุคลากร
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1. ระบบเครื่องปรับอากาศ
1.1 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้กำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัด
พลังงาน เบอร์ 5
1.2 กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศโดยให้เปิดระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.
1.3 กำหนดให้ ปิดเครื่องปรับอากาศ ถ้ าไม่มีผู้ ปฏิบัติ งานอยู่ ในห้ องทำงานเกินครึ่ง
ชั่วโมง
1.4 ปรับอุณหภูมิห้องทำงาน ห้องประชุม หรือห้องที่ใช้ระบบปรับอากาศทั้งหมดให้มี
อุณ หภูมิไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเชียส ยกเว้น ห้องที่มีความจำเป็นต้องควบคุม
อุณหภูมิเป็นพิเศษ
1.5 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มี
การปรับอากาศ
1.6 บำรุงรักษาเครื่ องปรับอากาศ โดยทำความสะอาดแผ่นกรองทุกเดือนและล้ าง
เครื่องทุก 6 เดือน
2. ระบบไฟแสงสว่าง
2.1 ให้เปิดไฟแสงสว่างหรือลดการเปิดไฟแสงสว่าง (ปิดไฟแสงสว่างบางดวง) ในห้อง
ทำงานในขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ หรือเปิดไฟแสงสว่างในปริมาณเท่าที่จำเป็น
สำหรับไฟส่องสว่างตามทางเดินให้พิจารณาเลือกปิดบางดวงหรือบางช่วงโดยไม่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 ให้ ปิ ดไฟแสงสว่างหลั ก และเปิดไฟแสงสว่างเท่ าที่จำเป็นในช่วงเวลาพั กเที่ยง
12.00 – 13.00 น.
2.3 บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างสม่ำเสมอ โดยการทำความสะอาดฝาครอบ
โคมหลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่องสว่าง
2.4 ให้พิจารณาติดตั้งสวิตช์กระตุกในส่วนที่จำเป็นต้องมีมาตรการประหยัดเพิ่มเติม
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
3.1 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กำหนดคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองต่อการประหยัด
พลังงานสูงสุด
3.2 ปิดเครื่องในช่วงเวลาพัก ขณะไม่ใช้งาน และถอดปลั๊กเวลาพักเที่ยง
3.3 ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเกินกว่า 15 นาที
(Standby mode)
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ข้อ 2

ผลการดำเนินงาน
3.4 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทันทีห ลังเลิ กการใช้งาน และควรถอดปลั๊กออกหรือปิด
สวิตช์ระบบจ่ายไฟฟ้าหลังเลิกงาน
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว
ให้ผู้บังคับบัญชากวดขันโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้งาน ใน
กรณีที่มีความจำเป็นต้องนำเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้งานเพื่อภารกิจของสำนักให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาว่ามีความจำเป็นต้องใช้งาน โดยให้ตรวจสอบสภาพว่ามีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย สามารถใช้งานร่วมกันได้
5. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
5.1 ให้มีการบริหารจัดการใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับงาน เส้นทางการเดินทาง จำนวน
ของผู้ โดยสารและสั มภาระ โดยคำนึ งถึงการสิ้ น เปลื องเชื้อเพลิ ง เลื อ กการใช้
บริการไปรษณีย์ โทรสาร และ e-mail ในการส่งเอกสารของหน่วยงานแทนการ
ใช้รถยนต์
5.2 กรณีต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน หรือในเส้ นทางเดียวกัน ให้
ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการประสานงานให้มีการใช้รถยนต์ร่วมกัน
5.3 กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ จำนวน 1-2 คน ให้พิจารณาเดินทางโดย
รถรับจ้าง (TAXI)
5.4 ให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ใช้ความเร็วของรถไม่เกิน
90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และควรวางแผนเพื่อควบคุมเวลาในการเดินทาง
5.5 ห้ามมิให้ติดเครื่องยนต์รถขณะรอใช้งาน
6. การประหยัดน้ำ
6.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีหน้าที่ควบคุมการใช้น้ ำประปา โดยการใช้น้ำประปาอย่าง
ประหยัดและปิดก๊อกน้ำให้สนิทเมื่อเลิกใช้
6.2 กรณีจำเป็นต้องใช้น้ำประปาเพื่อการดูแลพืชสวน ให้ค วบคุมปริมาณการใช้เท่าที่
จำเป็นตามความเหมาะสม
7. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้ความสำคัญด้านการประหยัดพลังงานที่ใช้ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของสำนัก โดยถ่ายทอดมาตรการ/กำหนดมาตรการเพิ่มเติมของแต่ละหน่วยงานตาม
ความจำเป็ น ให้ ชัด เจนและติดตามประเมิน ผลการประหยัดพลั งงานให้ ไ ด้ต ามเป้ าหมายที่
กำหนด (เอกสารหมายเลข 2.3-01) พร้อมทั้งจัดทำประกาศนโยบายการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรทุกถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 2.3-02)
มีแผนการดำเนินงานพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวตามหัวข้อที่กำหนด
สำนักแต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่
30/2563 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1) วางแผน พัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง อาคาร
สถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้ อม 2) ดูแลปรับปรุง ตกแต่ง พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม จัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เกิดความร่มรื่นและเป็นสัดส่วน
สวยงาม 3) ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อาคารสถานที่ ให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัย
และคุ้มค่า 4) กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง อาคารสถานที่
การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้ อม 5)จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสุขนิสัยที่ดีในการใช้
อาคาร 6) รณรงค์และส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 7) รายงานผลการ
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ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดำเนินงาน
พัฒ นา ปรับปรุง ตกแต่ง อาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่ง แวดล้อมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนัก (เอกสารหมายเลข 2.3-03) และจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนา
ส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นามหาวิทยาลัย ในประเด็นเรื่องพลั งงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และน้ำ (เอกสารหมายเลข 2.3-04)
มีการดำเนินงานตามแผน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สำนักกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ QP16 เรื่อง การบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
(เอกสารหมายเลข 2.3-05) จัดทำโครงการ Big Cleaning day อย่างต่อเนื่องทุกปี (เอกสาร
หมายเลข 2.3-06) ประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่ การอนุรักษ์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
และมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น งาน (เอกสารหมายเลข 2.3-07) และประชุ ม
คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ5ส (เอกสารหมายเลข 2.3-08) ได้กำหนด
หัวข้อการดำเนินงานเพือ่ พัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ดังนี้
1. ด้านของเสีย มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตรวจสอบ/จำหน่ายพัสดุประจำปีตามระเบียบพัสดุ
1.2 จัดทำโครงการ Big Cleaning Day and Green University 5ส
1.3 รณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยใช้ เครื่องสแกนเนอร์ ใช้โปรแกรมไลน์กลุ่ม สพท.
แจ้งข่าว เพือ่ ลดปริมาณกระดาษภายในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
1.4 จั ด สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานสถานศึ ก ษาปลอดบุ ห รี่ โดย
ผู้รับ ผิ ดชอบได้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริห ารสำนัก ในคราวประชุมครั้งที่
10/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ทุกส่วนงานรับทราบและถือปฏิบั ติ
โดยเคร่งครัด (เอกสารหมายเลข 2.3-09)
2. ด้านน้ำ มีการประชาสัมพันธ์เรื่องหากพบการชำรุดของระบบสุขภัณฑ์ให้แจ้งคณะกรรมการ
งานอาคารสถานที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
3. ด้านที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำโครงการ แก้ไขระบบท่อน้ำทิ้งอาคารสำนัก โดย
รื้อถอน และเดินท่อน้ำเสียและท่อน้ำทิ้งพร้อมท่ออากาศ ทั้ง 3 ชั้น (เอกสารหมายเลข 2.3-10)
4. โดยเชิญชวนบุ คลากรสำนักนำถุงผ้า ถุงกระดาษ ที่เหลื อใช้มาแบ่งปันให้ ยืมในสำนัก
(เอกสารหมายเลข 2.3-11)
มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือการ
ดำเนินงาน
สำนักมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังนี้
1. ด้านพลังงานไฟฟ้า จัดทำสรุปตารางเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน
และเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 2.3-12)
2. ด้านการใช้รถยนต์และพลั งงานเชื้อเพลิง สรุปการใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิ ง
(เอกสารหมายเลข 2.3-13)
3. ด้านการลดปริมาณกระดาษ สรุปการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร (เอกสารหมายเลข 2.3-14)
4. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.3-15)
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ผลการดำเนินงาน
มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับหรือนำไปใช้จากหน่วยงานภายนอก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
สำนักได้จัดสภาพแวดล้อมเพื่อ “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” โดยได้ดำเนินการติดเครื่องหมาย
แสดงเขตปลอดบุ ห รี่ ต ามกฎหมายให้ เห็ น ชั ด เจน บริเวณทางเข้ าออกอาคาร ทุ ก ช่ อ งทาง
บริเวณที่จอดรถ รวมถึงบริเวณห้องน้ำ ห้องประชุ ม อีกทั้งได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อ
ต่อการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปี และมหาวิทยาลัยรายงาน
ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบแนวปฏิบัติ
“สถานศึกษาปลอดบุหรี่”ต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.3-09)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

5

ผลการ
ดำเนินงาน
5

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
- บุคลากรให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- มีคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบโดยตรง
จุดที่ควรพัฒนา :
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

- ประกาศสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง กำหนดมาตรการประหยั ด
พลังงาน
- ประกาศสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง นโยบายการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- คำสั่งสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
งานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ระเบียบปฏิบัติ QP16 เรื่อง การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
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เอกสารหมายเลข 2.3–06
เอกสารหมายเลข 2.3–07
เอกสารหมายเลข 2.3–08
เอกสารหมายเลข 2.3–09
เอกสารหมายเลข 2.3–10
เอกสารหมายเลข 2.3–11
เอกสารหมายเลข 2.3–12
เอกสารหมายเลข 2.3–13
เอกสารหมายเลข 2.3–14
เอกสารหมายเลข 2.3–15

- โครงการจัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day and Green University
- รายงานการประชุมคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ5ส
- รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
- โครงการ แก้ไขระบบท่อน้ำทิ้งอาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- ภาพกิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ ลดโลกร้อน
- ตารางเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนและเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
- สรุปการใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง
- สรุปการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
- รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพ
แวดล้อมในการทำงานของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์



2. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดำเนินงานของส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน



3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม
4. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส่วนงานตามศักยภาพ



5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง
10 ประเด็น ที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดำเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน



คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

ไม่ได้
ดำเนินงาน

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
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
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ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
สำนักมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนั กตามองค์ประกอบที่กำหนด และปฏิบัติ
หน้าที่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจำสำนัก พ.ศ. 2551 (เอกสารหมายเลข 2.4-01) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สำนักตามโครงสร้างการบริหารสำนัก (เอกสารหมายเลข 2.4-02) กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
และกำหนดทิศทางการดำเนินงานในด้าน ๆ ได้แก่ ด้านการบริห ารจัดการ ด้านการพัฒ นา
บุคลากร ด้ านการพัฒ นาสื่อการเรียนการสอน ด้ านการบริการวิชาการ และด้านการรั บรอง
สมรรถนะของบุ คคล และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักและของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนัก (เอกสารหมายเลข 2.4-03)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้แถลงนโยบายต่อ บุคลากรสำนัก เมื่อวันที่ 28
พฤศจิ กายน ปี พ.ศ.2560 (เอกสารหมายเลข 2.4-04) เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสั ยทัศน์ และ
แผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน และต่อมา ปี พ.ศ.
2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ และนโยบาย การบริหาร
จัดการสำนักพัฒ นาเทคนิคศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.4-05) และถ่ายทอดต่อบุคลากรของ
สำนักในการประชุมสัมมนา ปี พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 2.4-06)
สำนักดำเนินงานการบริการวิชาการภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ
มีการตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนาและผลิต
สื่อการเรียนการสอน การออกแบบพัฒ นาและดำเนินการวิจัย และการออกแบบและพัฒ นา
หลักสู ตรการฝึกอบรม และการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่อให้
ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานสากล
และให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองระบบจาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) (เอกสารหมายเลข 2.4-07)
ข้อ 2
ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน
สำนักมีระบบและกลไกในการการกำกับ ติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญ
ที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่ อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา
และตัดสินใจ โดยระบุผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข
2.4-08) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 2.4-09) เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงาน
ของส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงานให้ทราบภาพรวมทั้งสำนัก
มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สามารถนำผลประเมินมาใช้
ในการวางแผนในปีถัดไป ดังนี้
1. ติดตามและรายงานผลปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2 (เอกสารหมายเลข 2.4-10)
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เกณฑ์

ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดำเนินงาน
2. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2 (เอกสารหมายเลข 2.4-11)
3. ติดตามและรายงานผลการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2 (เอกสารหมายเลข 2.4-12)
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.4-13)
รวมทั้งดำเนินการติดตามในคณะกรรมการบริหารสำนักทุกเดือนโดยผู้บริหารของแต่ละ
หน่วยงาน จะสรุป ผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี
และรายงานปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน
นอกจากนี ้ สำนัก ยังได้ด ำเนิน การจัดทำระบบฐานข้อ มูล การบริห ารเพื่อ ใช้ในการ
ปฏิบ ัติงาน การตัด สิน ใจและพัฒ นางานในด้านต่า ง ๆ ของสำนัก ดังนี้ ด้า นการเงิน และ
งบประมาณ ด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านการปฏิบัติงาน
ประจำ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า และด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
www.ited.kmutnb.ac.th/ited_mis และประเมินระบบฐานข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง
ระบบต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.4-14)
ผู้บริหารสนั บสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
สำนักมีการแต่งตั้งและมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารระดับรองผู้ อำนวยการ ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าสำนักงาน (เอกสารหมายเลข 2.4-15) สำนัก
สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดั บมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานจะ
จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
กฎ ระเบี ยบ ข้อบั งคับ และประกาศที่ เกี่ยวข้อง และได้รายงานผล/ปัญหาอุปสรรคของการ
ดำเนิ น งานของแต่ล ะงาน รวมทั้ งการเสนอข้ อ คิด เห็ นและร่วมแก้ไขปั ญ หาที่ อาจเกิด ขึ้น ใน
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 2.4-16) และนำแจ้งคณะกรรมการบริหารสำนักเป็นประจำทุกเดือน
นอกจากนี้เพื่อให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ที่ต้องติดตาม/รับส่งข้อมูลการบริหาร
จัดการและงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงาน เพื่ อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
คล่องตัว สำนักจัดให้มีระบบ Intranet ภายในหน่วยงาน จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง
ไลน์ (line) โดยตั้งไลน์กรุ๊ป จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการบริหาร สำหรับผู้บริหาร
และกลุ่ม สพท. สำหรับบุคลากรสำนัก ดำเนินการแจ้งข่าว หากมีเรื่องใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
สามารถใช้ช่องทางสื่อสารนี้ได้ทันที และทราบเรื่องหรือนโยบายในด้านต่าง ๆ ที่สำนักกำหนดไว้
ให้บุคลากรถือปฏิบัติและเป็นแนวทางในการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2.4-17)
ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของส่วนงาน
เต็มตามศักยภาพ
สำนักมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
และหารือร่วมกันในการพัฒนางานต่าง ๆ ของสำนัก เช่น งาน 5ส งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
งาน ISO งานวารสาร และงานโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน
แก่มูลนิธิพระดาบส เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.4-18) โดยสำนักเน้นให้บุคลากรทุกระดับได้
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มีการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจัดฝึกอบรมสัมมนาและส่งเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ที่บุคลากรสนใจและตรงกับงานที่ปฏิบัติงาน โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ
สำนั กและจัดสรรงบประมาณการพั ฒ นาบุคลากร ปี ละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณการวิจัยอีกปีละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่บุคลากร
สำนัก (เอกสารหมายเลข 2.4-19)
มีการส่งเสริมสนับ สนุนเพื่อสร้างขวัญ และกำลั งใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ ความสำคัญ
เกี่ยวกับสวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร ด้วยการพิจารณาออกประกาศสำนัก เรื่อง สวัสดิการ
สงเคราะห์บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2558 เพื่อให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่บุคลากรสำนักนอกเหนือไปจากสิทธิประโยชน์ของทาง
ราชการและมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ และหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรค่ า ดำเนิ น การส่ ว นงานและ
ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการงานบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.4-20)
ผู้ บริ หารบริ หารงานด้ วยหลั กธรรมาภิ บาล อย่ างครบถ้ วนทั้ ง 10 ประการ ที่ อธิ บายการ
ดำเนินการอย่างชัดเจน
ผู้บริหารสำนักยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดำเนินงานของสำนัก
ให้สู่ทิศทางที่กำหนดร่วมกัน และจัดทำแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสำนักตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีผลการดำเนินงานและผลการประเมินในแต่ละด้าน (เอกสารหมายเลข 2.4-21)
ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล
มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักครบถ้วนทุกภารกิจ ได้แก่การผลิตสื่อการเรียน
การสอน การวิจัยและที่ปรึกษา การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตลอดจน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ มีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุง การ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการดำเนินงานแต่ละภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
ตามผลการดำเนินงานตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี แผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด การใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามไตรมาส โดยมีการรายงานให้กับคณะกรรมการ
บริ ห ารสำนั กเป็ น ประจำทุ กไตรมาส และคณะกรรมการประจำสำนัก และรายงานผลการ
ดำเนินงานของสำนักเสนอต่อมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4-08 - 2.4-13) ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
2. หลักประสิทธิภาพ
สำนักมีกระบวนการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัด เจน โดยผู้บ ริห ารและ
บุ ค ลากรคำนึ ง ถึ งการใช้ ท รัพ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า เช่ น ด้ านการใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ า ด้ านการใช้
ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง ด้านการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ทำให้ผลการดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น ด้านงบประมาณ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่าย
และเงินรายได้ สำนักจะดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ ตรงตามวัตถุประสงค์
และการเบิ กจ่ ายเป็ นไปตามนโยบายของสำนั ก และสอดคล้ อ งกั บมหาวิ ทยาลั ย ทำให้ ผ ลการ
ดำเนิ น งานบรรลุ เป้ าหมายตามตัว ชี้วัดในแผนปฏิบั ติ ราชการประจำปีและแผนยุท ธศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 2.4-22) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55

79
เกณฑ์

ผลการดำเนินงาน
3. หลักการตอบสนอง
สำนักได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานด้ านต่าง ๆ จากทุกหน่วยงานภายในสำนัก
ทำให้ ส ามารถรับ ทราบความต้องการของผู้ รับบริการ สามารถตอบสนองการให้ บริการกั บ
ผู้รับ บริการได้ทันท่วงที เช่ น การจัดให้ มีช่องทางการติดต่อสื่ อสาร ไลน์กลุ่ม สพท. แจ้ งข่าว
Facebook ITED อีเมล์สายตรงผู้บริหาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร มีการใช้
เว็บไซต์ ในการให้บริการข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนัก
www.ited.kmutnb.ac.th/ited_mis โดยมี บุคลากรจากฝ่ ายพั ฒ นาระบบสารสนเทศ เป็ น
ผู้ประสานงาน ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร ติด ต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากมี
ผู้ใช้บริการต้องการขอข้อมูล จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว
(เอกสารหมายเลข 2.4-23) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
4. หลักภาระรับผิดชอบ
ผู้บริหารระดับต่างๆ ของสำนัก มีภาระรับผิดชอบดำเนินงานต่า ง ๆ ตามภารกิจของ
สำนักและภารกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีคำสั่งมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ และภาระรับผิดชอบงานที่ ชัดเจน ผู้อำนวยการลงนามในคำสั่งมอบอำนาจการ
ปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย ศูนย์ สำนักงาน และผู้อำนวยการ
ลงนามคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ผู้มีอำนาจในการลงนามในเช็ค
สั่งจ่าย ผู้มีอำนาจในการเปิดปิดกุญแจตู้นิรภัย ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61
5. หลักความโปร่งใส
สำนักมีการบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ของสำนักชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ได้แก่ ด้านการเงินและงบประมาณ สรุปการใช้จ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน จัดทำรายงานการใช้
จ่ายเงินเป็นประจำทุกไตรมาส และสรุปรายงานฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และรับ
การตรวจประเมินจากผู้ต รวจสอบภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่มหาวิทยาลัย/สำนักกำหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ตาม
ระบบ ISO 9001: 2015 เช่น ก่อนจัดซื้อจัดจ้างผู้เกี่ยวข้องมีการดำเนิ นการเสนอขออนุมัติการ
จัดซื้อจัดจ้างตามลำดับขั้น โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อกำหนด ด้านการบริหารงานบุคคล ดำเนินงานเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ
ข้อบั งคับ ของมหาวิท ยาลั ย และสำนั ก เช่น การประเมิ น ผลการปฏิบั ติงาน มีคำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม (เอกสารหมายเลข
2.4-24) เป็นต้น ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
6. หลักการมีส่วนร่วม
สำนักมีการดำเนินงานโดยยึดหลักการมีส่ วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อร่ว ม
แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ โดยดำเนินงาน
ในรูปคณะกรรมการ ระดับต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหารสำนัก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารระบบ
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คุณภาพ และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทุกหน่วยงานมาร่วมดำเนินงาน
กำกับ ติดตาม ดูแล เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายของสำนัก ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
7. หลักการกระจายอำนาจ
สำนักมีโครงสร้างการบริหารงาน และมอบหมายกระจายอำนาจหน้าที่การปฏิบั ติงาน
ตามลำดับ ชั้น ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้ อำนวยการ ผู้ช่วยผู้ อำนวยการ หั วหน้าฝ่ าย/ศูนย์/
สำนั กงาน และหั วหน้างาน ตลอดจนการแต่งตั้งบุค ลากรเป็นคณะกรรมการการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมและการให้บริการต่าง ๆ เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการดำเนินงานและการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยมีคำสั่ง
มอบหมายอำนาจหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรระดับต่าง ๆ ไว้อย่างชั ดเจน คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รักษาเงิน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี เยี่ยม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.60
8. หลักนิติธรรม
สำนักบริหารงานโดยใช้หลักนิติธรรมปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยดำเนินงานตาม
ระบบและกลไกที่ มี อ ยู่ เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในเรื่ อ งความเป็ น ธรรมแก่ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ย
นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถใช้ระบบและกลไกของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ในระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นช่องทางของการใช้หลักนิติธรรม ได้อีกช่องทางหนึ่ง อาทิ กรณีบุคลากรรายใด
รู้สึ ก ไม่ ได้ รับ ความเป็ น ธรรมในเรื่องใดอาจเสนอเรื่อ งร้องเรียนโดยตรงไปยั งคณะกรรมการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ หรือ อาจเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารสำนัก และคณะกรรมการประจำ
สำนักพิจารณาในเบื้องต้นก่อนเสนอมหาวิทยาลัย แต่ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่มีการ
ร้องเรีย น (เอกสารหมายเลข 2.4-25) ผลการประเมิ นอยู่ในระดับดี เยี่ย ม มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.69
9. หลักความเสมอภาค
ผู้บริหารส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานอย่างยุ ติธรรม กับบุคลากรทุกคนและยึดหลัก
ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ บริหารงานโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน เช่น สำนัก มีแผนการพัฒนา
บุคลากร และสนับสนุนการศึกษาต่อ หรือขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้กับบุคลากร
ทุกตำแหน่ง เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ โดย
จัดฝึกอบรม/สัมมนา ส่งบุคลากรการเข้าร่วมโครงการสัมมนา โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทีห่ น่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
สำนักบริหารงานโดยใช้หลักฉันทามติ โดยผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ตามสายงาน เช่น ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมฝ่าย/ศูนย์/สำนัก งาน ที่ประชุม
คณะกรรมการประจำสำนัก และการประชุมในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งในการดำเนินงานใช้
มติที่ป ระชุมในการสรุปผลการดำเนินงาน นอกจากนี้สำนักได้มีการจัดโครงการเสวนาปรับ
โครงสร้างและธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อ
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เกณฑ์

ผลการดำเนินงาน
หารือการปรั บโครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรในดำเนิน งานของสำนักในอนาคต โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนเสนอแนะ โดยผู้บริหารยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย
ในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถามและตอบประเด็นต่าง ๆ และสรุปผลเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนัก คณะกรรมการประจำสำนัก และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
ผู้บริหารสำนักบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
และสำนักเป็นสำคัญ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ สำนักได้ดำเนินการให้มีการประเมินผู้บริหารและความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของบุคลากรสำนักและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผู้บริหาร และเพื่อเป็นการสะท้อนภาพ
ของผู้ บ ริห ารในการบริห ารงานด้ว ยหลั กธรรมาภิบ าลอย่างครบถ้วน และนำแจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนัก และคณะกรรมการประจำสำนัก รับทราบผลประเมินในภาพรวม
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

5

ผลการ
ดำเนินงาน
5

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
- มีนโยบายชัดเจนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
- นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน
- มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบอย่างเป็นทางการ
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและใช้องค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น
- นำผลการประเมินผู้บริหารไปปรับปรุงการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.4-01

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำสำนัก พ.ศ. 2551 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนัก
- คำสั่งเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนัก

82
เอกสารหมายเลข 2.4-02
เอกสารหมายเลข 2.4-03
เอกสารหมายเลข 2.4-04

เอกสารหมายเลข 2.4-05
เอกสารหมายเลข 2.4-06
เอกสารหมายเลข 2.4-07
เอกสารหมายเลข 2.4-08
เอกสารหมายเลข 2.4-09
เอกสารหมายเลข 2.4-10
เอกสารหมายเลข 2.4-11
เอกสารหมายเลข 2.4-12

เอกสารหมายเลข 2.4-13
เอกสารหมายเลข 2.4-14
เอกสารหมายเลข 2.4-15
เอกสารหมายเลข 2.4-16
เอกสารหมายเลข 2.4-17
เอกสารหมายเลข 2.4-18
เอกสารหมายเลข 2.4-19
เอกสารหมายเลข 2.4-20

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนัก
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2560-2564)
- คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- การประชุมชี้แจงนโยบายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
- คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ที่ 1835/2563
- วิสัยทัศน์ นโยบาย ผู้อำนวยการสำนัก ปี พ.ศ. 2562
- รายงานการประชุมสัมมนาบุคลากรสำนำ ปี พ.ศ. 2562
- รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาครั้งที่
1/2564
- ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(MASCI)
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒ นาเทคนิคศึกษา ครั้งที่
6/2564
- รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
- รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-2)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
- รายงานวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ ปี 2563
- รายงานผลการให้บริการวิชาการด้านวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- รายงานผลการให้บริการวิชาการด้านวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1 และ 2)
- รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่ตอบสนองแผน 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ.2562-2564) ของ
มหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)
- ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลการบริหาร
- คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าศูนย์ฯ / หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการ
- รายงานการประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ
- ตัวอย่างไลน์กลุ่มที่ใช้ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม สพท. แจ้งข่าว
- ตัวอย่างไลน์กลุ่มที่ใช้ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม ผู้บริหาร
- ตัวอย่างไลน์กลุ่มคณะกรรมการประกันคุณภาพ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
- โครงการพัฒนาบุคลากร และการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัย
- ประกาศสำนัก เรื่อง สวัสดิการสงเคราะห์บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2558
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เอกสารหมายเลข 2.4-21

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

เอกสารหมายเลข 2.4-25

- รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารของผู้บริหารสำนักพัฒนา
เทคนิคศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 3/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2564
- รายงานสรุปการใช้พลังงานไฟฟ้า
- รายงานสรุปการใช้ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
- รายงานสรุปการใช้เครื่องถ่ายเอสาร
- ตัวอย่างหน้า Facebook ITED
- ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- แบบประเมินผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
- สรุปการใช้จา่ ยประจำเดือน
- สรุปการใช้จ่ายตามแหล่งเงินต่าง ๆ ประจำไตรมาส
- สรุปรายงานฐานะทางการเงิน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง
เปลี่ยนแปลงรายชื่อการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่ง
สูงขึ้น
- บันทึกข้อร้องเรียน
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
- รายงานประจำปี 2563
- จดหมายข่าวของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนัก
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงาน



2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดตี ามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) ทีเ่ ป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดำเนินงาน
แต่ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้
ดำเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

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



2.5-05
2.5-06



2.5-07
2.5-08



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

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1
มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกั บพันธกิจ
ของส่วนงาน
สำนักพัฒ นาเทคนิ คศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข
2.5-01) โดยได้มีการประชุมตามแผนการดำเนิน งานการจัด การความรู้ของสำนัก (เอกสาร
หมายเลข 2.5-02) ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการวางแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้
ของสำนั ก ปี ง บประมาณ 2564 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564
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ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดำเนินงาน
(เอกสารหมายเลข 2.5-03) และมีการทบทวนผลการจัดการความรู้ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบแผนงาน KM ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
และมหาวิท ยาลัยประจำปี งบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 2.5-04) ให้ สอดคล้ องตาม
เป้าหมาย กลยุทธ์และพันธกิจของสำนักและมหาวิทยาลัย คือเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา การพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการแก่สังคม
กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่กำหนดในข้อ 1
สำนั กพั ฒ นาเทคนิ คศึ กษา มีการกำหนดบุคลากรกลุ่ มเป้ าหมายที่จะพัฒ นาความรู้และ
ทักษะตามพันธกิจหลักของสำนัก 4 ด้าน คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการแก่สังคม (เอกสารหมายเลข 2.5-05) โดยกำหนดให้
แต่ละฝ่ายจัดทำองค์ความรู้ในขอบข่าย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ด้ านการบริก ารวิ ช าการ และด้ า นการบริห ารจั ด การ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
มีการแบ่งปั น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ ตรง (Tacit
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
สำนั กพัฒ นาเทคนิ คศึกษา มีการดำเนิ นงานตามแผนการจัดการความรู้ และประสบความ
สำเร็จตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2564 โดยแผนการจัดการความรู้มี 2 กิจกรรม คือ
1. ในปี งบประมาณ 2564 สำนักมี การส่ งเสริม สนับสนุ น และติดตามการจัดทำ KM ของ
บุคลากรตามกรอบแผนการจัดการความรู้ โดยกำหนดเป้าหมายการจัดทำ KM ของสำนัก ทั้งหมด
จำนวน 40 เรื่อง และให้มีการคัดเลือกผลงานของฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ
1 เรื่อง โดยให้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน ให้ครบตามกรอบแผนงาน 100 %
เป็นจำนวน 5 องค์ความรู้จากกรอบเป้าหมายของ 5 หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นองค์ ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาในงาน การปรับปรุงพัฒนางาน และการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ (ซึ่งในปีการศึกษา
2564 เป็นการมุ่งเน้นเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ ใช้ในการแก้ปัญหาในงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน) และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกิจกรรม Show & Share ประจำปี
2564 โดยใช้ ชื่ อกิจกรรม “ITED KM Day 2021” เพื่ อหวั งผลให้ เกิ ดการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้ ง
ภายในและภายนอกส่วนงาน (เอกสารหมายเลข 2.5-05)
2. ติดตาม KM และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ โดยได้จัดกิจกรรมการนำเสนอ
องค์ความรู้ โดยให้ มีการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน จำนวน 11 เรื่อง
ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) Application : Line ใน
Line Group “สพท.แจ้ งข่ าว”และ Facebook live : เพจ Facebook (ITED KM ZONE) โดย
สามารถฝากข้อความไว้ใน Facbook Live หรือ แอด ID : Line ซึ่งจะสามารถสอบถามเพิ่ มเติ ม
นอกเวลาได้ (เอกสารหมายเลข 2.5-06)
มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
สำนักมีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยมีการทบทวน
แผนและผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนัก และ
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ข้อ 5

ผลการดำเนินงาน
มีการรวบรวมองค์ความรู้ประเภท KM ปีงบประมาณ 2564 ไว้ในคลังความรู้ KM-ZONE โดยได้
จัดเก็บตามชื่อหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ ITED - KM
ZONE (http://www.ited.kmutnb.ac.th/kmzone/) ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และจัดเก็บ
บนระบบ File Serve ภายในของสำนัก (\\202.44.35.151\ Share_KM) (เอกสารหมายเลข
2.5-07) และหลังจากวันงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าของผลงานนำองค์ความรู้กลับไปปรับปรุง
แล้ ว นำมาส่ งคณะกรรมการจั ด การความรู้ และนำองค์ ค วามรู้อั พ โหลดไว้ ใน Line Group
“สพท.แจ้ งข่ าว และ https://www.facebook.com/ITED-KM-ZONE-253061101420501/”
(เอกสารหมายเลข 2.5-08)
มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
สำนักมีการนำองค์ความรู้ที่ผ่านการถ่ายทอดแล้วของแต่ละฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน มาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนัก ได้จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ “KM ITED Day 2021” ในวันที่ 29 มี นาคม 2564 มี การนำเสนอ KM จากทุ กฝ่ าย/
ศู นย์ /สำนั กงาน ในรอบปี งบประมาณ 2564 รวมทั้ งสิ้ น 11 องค์ ความรู้ โดยได้ เชิ ญตั วแทน
หน่วยงานภายนอก 4 หน่วยงาน คือ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์
ประยุ กต์ สำนั กหอสมุดกลาง และสำนักพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมรวมกับบุคลากร
สำนั ก มาเป็ น เกี ย รติ ในการเข้ าร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ งประสบความสำเร็ จ เป็ น ไปตาม
วัตถุป ระสงค์ทุกประการ โดยมีผ ลประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ระดับ
คะแนน 4.41 (88.20%) (เอกสารหมายเลข 2.5-09)
และผลการจั ด กิ จ กรรมวั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ “KM ITED Day 2021” นี้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ในการจัดกิจกรรม คือ
สิ่งที่ได้รับต่อมาก็คือแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ ในเรื่องการเขียน KM ที่
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น ที่ ส ำนั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา และทำการเผยแพร่ ไปสู่ ค ณะและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของหน่วยงานได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 8 (ปี พ.ศ.
2557 - 2564) ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 บุคลากรสำนั กได้ รับ การแต่งตั้ งเป็น คณะกรรมการฝ่ าย
ดำเนินการและวิชาการ จำนวน 4 คน ในการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing
Day ครั้ งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน“องค์กรแห่ งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม นำสู่ความ
ยั่งยืน” ขึ้น ในรูปแบบการจัดแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564”
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. (เอกสารหมายเลข 2.5-10) ซึ่งในปีนี้
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โดยสำนักได้ ส่งผลงานเข้าร่วมการถ่ายทอดผลงาน
องค์ ค วามรู้ Show & Share ผ่ า น Clip VDO จำนวน 1 เรื่อ ง คื อ เทคนิ ค การตั ด ฉากหลั ง
(Green Screen) ด้วยโปรแกรม OBS Studio โดย นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ และการถ่ายทอด
ผลงานองค์ความรู้ผ่าน Poster จำนวน 1 เรื่อง คือ การทำภาพเคลื่อนไหวด้วยนามสกุล gif บน
แอป Line โดย นายวีรพล ศิริพรรค
สำนักพัฒ นาเทคนิคศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานองค์ความรู้ Show &
Share ด้านบริหารจัดการ จากการผลงานองค์ความรู้ Show & Share Poster จำนวน 1 เรื่อง
คือ การทำภาพเคลื่อนไหวด้วยนามสกุล gif บนแอป Line โดย นายวีรพล ศิริพรรค
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ผลการดำเนินงาน
นอกจากนี้ จากผลงาน KM ทั้ง 11 เรื่องของทุกส่วนงาน ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ทำให้เกิดผลลัพธ์ในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 2.5-11) สรุปได้ดังนี้
- ผลงาน KM จากงานออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน เรื่อง
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวควันด้วย Adobe Animate cc 2018 โดย นายธนวัช หอมแพน
เป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาและสร้างสรรค์ควันไฟเพิ่มในงานให้มีความน่าสนใจ
ยิ่งขึน้
- ผลงาน KM จากงานผลิตสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การทำให้
เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับ Microsoft Word โดย นายรวิพล นาควารี เป็นการนำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการป้องกันเอกสาร เพื่อไม่ให้ผู้อื่นทำการแก้ไขข้อมูลของเราได้
- ผลงาน KM จากงานออกแบบและพัฒ นาสื่อดิ จิตอลและสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสื่อการเรียนการ
สอน เรื่อง การทำภาพเคลื่อนไหวด้วยนามสกุล gif บนแอป Line โดย นายวีรพล ศิริพรรค
เป็นการประยุกต์ใช้งานสมาร์ทโฟนในการสร้างภาพเคลื่อนไหวบนแอป Line ได้โดยง่าย
- ผลงาน KM จากงานพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒ นานวัต กรรม
เรื่อง สูตรวิเคราะห์ระดับผลแบบประเมินการฝึกอบรมกึ่งอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Microsoft
Excel โดย นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์ เป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรม
MS-Excel มาใช้ในการประมวลผลจากแบบประเมินได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้
- ผลงาน KM จากงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม เรื่อง การ
ออกแบบหัวข้อวิจัยเพื่อการขอผลงานวิชาการ โดย ดร.นาตยา แก้วใส เป็นการเสนอแนะแนว
ทางการออกแบบหัวข้องานวิจัยเพื่อในในการขอผลงานวิชาการได้โดยง่าย
- ผลงาน KM จากงานนวัตกรรมทางการศึก ษา ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม
เรื่อง เทคนิคการตัดฉากหลัง (Green Screen) ด้วยโปรแกรม OBS Studio โดย นายจักรพรรดิ์
มีเหลือ เป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตัดต่อและเทคนิคการซ้อนภาพ ทำให้
งานวีดิทัศน์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
- ผลงาน KM จากงานเทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่ายพัฒ นาระบบสารสนเทศ เรื่ อง การอัปโหลด
วีดิโอสื่อการสอนลง YouTube Channel โดย นางพนิดา หอมแพน เพื่อให้การอัปโหลดไฟล์
วีดิโอสื่อการสอนเป็นเรื่องง่าย และยังใช้เ ป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ผลงาน KM จากงานบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒ นาระบบสารสนเทศ เรื่อง การติดตั้ง
Wappalyzer chrome Extension plugin เพื่ อ ตรวจสอบ Software กั บ เว็ บ ไซด์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดย นางสาวอริยา แก้วคำบ้ง เป็น Technology Profiler ที่จะแสดงให้เห็นว่า
Websites และ Web Applications ถู ก สร้ า งขึ้ น ด้ ว ยอะไร และจะรู้ ว่ า มี Technologies,
Frameworks, JavaScript Libraries ใดหรื อ อะไรก็ ต าม ที่ ใช้ ในการสร้ า ง Websites หรื อ
Web Applications ได้
- ผลงาน KM จากงานบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒ นาระบบสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการ
จัดเก็บรูปภาพเป็นอัลบั้มด้วย Application LINE ง่ายนิดเดียว โดย นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาต
ธำรง เป็นการสร้างอัลบั้มเพื่อจัดเก็บและรวบรวมรูปภาพไว้ในแอป Line ซึ่งเราสามารถเรียกดู
และนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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เกณฑ์

ผลการดำเนินงาน
- ผลงาน KM จากศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เรื่อง วิธีการแปลงไฟล์
PDF หรือ ภาพถ่ายเอกสารให้ เป็นไฟล์ ตัวอั กษรที่มี ความผิ ดพลาดน้อย โดย นายวรรธนชัย
พรหมณา เป็นการนำเทคโนโลยีที่ มีอยู่มาใช้ในการแปลงภาพให้เป็นตัวอักษรจาก PDF หรือ
ภาพถ่ายเอกสาร ได้โดยที่มีความผิดพลาดน้อย
- ผลงาน KM จากสำนักงานผู้อำนวยการ เรื่อง การบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้วย
หลักการ PDCA โดย ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง ทำให้บุคลากรได้ทำการทบทวนเกี่ยวกับการ
บริหารและปรับปรุงกระบวนการด้วยหลักการ PDCA เพื่อให้บุคลากรสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้ดีกว่าเดิม เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น และลด
ความเสี่ยงในการดำเนินการขององค์กร
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักได้ดำเนินการแจกแบบฟอร์มการนำองค์ความรู้ไปใช้
ผ่ า นหั ว หน้ า ฝ่ า ย/ศู น ย์ / สำนั ก งาน เพื่ อ บั น ทึ ก ผลหรื อ ข้ อ มู ล การนำองค์ ค วามรู้ ไปใช้ คื อ
1. ประเด็นสำคัญของการจัดการความรู้ 2. ผลสัมฤทธิ์ของการนำองค์ความรู้ไปใช้ 3. ข้อคิดเห็น
เพิม่ เติมจากการนำองค์ความรู้ไปใช้ (เอกสารหมายเลข 2.5-12)
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใต้นโยบาย Green U ด้วยเช่นกัน เช่น การลดใช้กระดาษในการประเมินความพึงพอใจ
การจัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITED KM Day 2021 ของบุคลากรสำนัก และลดใช้กระดาษ
ในกิ จกรรมการคัด เลื อก ITED KM ด้วยการนำเครื่องมือ Google Form มาใช้ในการบริห าร
จัดการ

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

5

ผลการ
ดำเนินงาน
5

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สำนักมีแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ที่เข้มแข็ง มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มีการ
สนับสนุนจากคณะผู้บริหารสำนักในทุกกิจกรรมการจัดการความรู้ คณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการจัดการ
ความรู้ตามกรอบแผนงานที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการดำเนินกิจกรรม การเผยแพร่องค์
ความรู้ในแต่ละฝ่ายและมีการนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการวางแผน
งานในปีงบประมาณ 2564 ในการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดและจัดพิมพ์ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่ได้มี
การจัดทำขึ้น แยกประเภทตามวัตถุประสงค์ของสำนัก คือ การออกแบบพัฒนาสื่อ การวิจัยและพัฒ นาทาง
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการให้บริการทางวิชาการต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา :
-
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แนวทางการพัฒนา :
การเผยแพร่องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังคงจำกัดอยู่ภายในเฉพาะแต่ละฝ่ายและงานที่มี
ความเกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจ กรรมในลั กษณะชุมชนนักปฏิบัติก็ยังเพิ่ง เริ่มดำเนินการ ฉะนั้ นในปีต่อ ๆ ไปต้อง
ดำเนิ นการให้มีการนำเสนอ และจัดกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติให้ ขยายผลออกไปยังกลุ่มงานอื่นๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกส่วนงานและหวังผลถึงการนำไปใช้ประโยชน์มาก (เอกสารหมายเลข 2.5-12)
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.5-01
เอกสารหมายเลข 2.5-02
เอกสารหมายเลข 2.5-03
เอกสารหมายเลข 2.5-04
เอกสารหมายเลข 2.5-05
เอกสารหมายเลข 2.5-06
เอกสารหมายเลข 2.5-07
เอกสารหมายเลข 2.5-08
เอกสารหมายเลข 2.5-09
เอกสารหมายเลข 2.5-10
เอกสารหมายเลข 2.5-11
เอกสารหมายเลข 2.5-12

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
- แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ปีงบประมาณ 2564
- กรอบแผนงาน/เป้าหมาย/การตรวจประเมินผลการดำเนินงานการจัดการ
ความรู้ (KM) ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีงบประมาณ 2564
- เอกสารเป้าหมายและตัวชี้วัดการจัดการความรู้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- เอกสาร แบบฟอร์มการนำองค์ความรู้ไปใช้
- เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้
(http://www.ited.kmutnb.ac.th/kmzone/) และ
ระบบ File Server ภายในของสำนัก (\\202.44.35.151\share_KM)
- เอกสารเผยแพร่ Application Line ใน Line Group “สพท.แจ้งข่าว”
และ ในเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
“https://www.facebook.com/ITED-KM-ZONE-253061101420501/”
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITED KM
Day 2021 ประจำปี 2564
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
Sharing Day ครั้งที่ 8
- เอกสารรวบรวมองค์ความรู้ของสำนัก จำนวน 11 เรื่อง
- แบบฟอร์มการนำองค์ความรู้ไปใช้
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ

มีการ

ไม่ได้

ดำเนินงาน

ดำเนินงานแต่

ดำเนินงาน

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
2. มี ก ารวิ เคราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ย ง และปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสี่ ย งอย่ างน้ อ ย 3 ด้ าน ตามบริ บ ทของส่ ว นงาน จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้
• ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากร (การเงิ น งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
• ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
• ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)
• ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
• ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
• อื่นๆ ตามบริบทของส่วนงาน
3. มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและ
จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมิ น ผลการดำเนิน งานตามแผน และ
รายงานต่ อ คณะกรรมการประจำส่ ว นงาน เพื่ อ พิ จ ารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

✓

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

6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจำส่วนงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป

✓

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

✓
✓

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

2.6-12
2.6-13

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
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ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักพัฒ นา
เทคนิคศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานโดยมีภาระหน้าที่และ
ความรับผิ ดชอบในการจัดทำแผนความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวบรวมและวิเคราะห์
ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริห ารความเสี่ ย ง
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักและมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.6-01)
ข้อ 2
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริ บ ทของส่ ว นงาน ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากร ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร และความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากภารกิจของสำนักในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงได้
ทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เ กี่ยวข้อง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 15 พฤศจิ กายน 2562 ประกอบด้วย 3 ด้าน และจัดทำการประเมินความเสี่ ยงตาม
แบบฟอร์ม RA.F1 (เอกสารหมายเลข 2.6-02) ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์
ความเสี่ยง
รายได้จากงานบริการวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัย/ที่ปรึกษาที่สำนักได้รับ แต่ละปี มี
แนวโน้มที่ไม่คงที่
ปัจจัยเสี่ยง
1.1 ไม่สามารถควบคุมได้ขึ้นอยู่กับการยื่นข้อเสนอโครงการ
1.2 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการทำตลาด
1.3 ผลงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอาจไม่ทันสมัยหรือขาดการประชาสัมพันธ์
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ความเสี่ยง
น้ำรั่วซึมเข้ามาภายในอาคารทำให้ฝ้าเพดานตามห้องทำงานต่าง ๆ เกิดความชำรุด
เสียหาย
ปัจจัยเสี่ยง
2.1 อายุการใช้งานของตัวอาคารที่มีมากว่า 38 ปี
2.2 สภาพแวดล้อม เช่น แสงแดด ฝนตก น้ำขังบนระเบียงดาดฟ้าที่ไม่อาจสามารถควบคุมได้
3. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ความเสี่ยง
บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ปัจจัยเสี่ยง
3.1 บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
3.2 สภาพแวดล้อมในการติดต่อสื่อสารไม่เอื้อหรือสนับสนุนในการเรียนรู้หรือติดต่อสื่อสาร
ทางด้านภาษาอังกฤษ

92
เกณฑ์

ผลการดำเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 1 มิถุนายน 2564)
มี การวิ เคราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ย งจากภารกิจ ของสำนั ก ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ร่วมกับการให้ทุกฝ่าย/ศูนย์รับรอง และสำนักงาน วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มประเมิน ความเสี่ ย ง เสนอคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง ซึ่ ง
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงได้ นำผลประเมินความเสี่ ยงของแต่ละหน่ว ยงานมาทำการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำข้อเสนอแนะผลการตรวจประเมิน
คุ ณ ภาพภายในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ซึ่ ง คณะกรรมการได้ เสนอแนะให้ ส ำนั ก ควรปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติการประจำปี หรือดำเนินการปรับปรุงกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการ โดยสำนักได้นำผลการวิเคราะห์จากฝ่ายต่าง ๆ บูรณาการกับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยงใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวัน 24 กุมภาพันธ์ 2564 (เอกสารหมายเลข 2.6-03) ที่ประชุม
ได้พิจารณาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร
ด้านยุ ท ธศาสตร์ ห รื อกลยุท ธ์ข องสถาบั น ด้ านทรัพ ยากร ด้ านนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และจัดทำการประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RA.F1 (เอกสารหมายเลข 2.6-04)
ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ความเสี่ยง
บุคลากรไม่สามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ (New Platform) ที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยียุค 4.0 หรือยุค 5G
ปัจจัยเสี่ยง
บุคลากรขาดองค์ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยียุค 4.0 หรือยุค 5G
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
ความเสี่ยง
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Coding) และ
การดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Network) มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะรองรับ
งานทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ปัจจัยเสีย่ ง
การวางแผน/กลยุทธ์ด้านการจัดสรรบุคลากรในอดีตไม่ครอบคลุมหรือไม่สอดคล้องกับ
แนวทาง (Trend) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ความเสี่ยง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับการให้บริการสื่อออนไลน์ ไม่สามารถใช้งานได้/ล่ม
ปัจจัยเสี่ยง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศมีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้อย่าง
เพียงพอ
ความเสี่ยง
เครือ่ งมือ/อุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนไม่พอเพียงในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยง
ขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวีดิทัศน์
เป็นต้น
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยง
บุคลากรของสำนักจัดทำเอกสารการเบิก/จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ผิดพลาด
ปัจจัยเสี่ยง
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเบิก/จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์
ที่มกี ารปรับปรุงใหม่
มีการประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ไ ด้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประเมินความเสี่ยงได้กำหนดความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงมีจำนวน 3 ด้าน ในข้อ 2
มาประเมินและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงตามแบบฟอร์มการบริหาร
ความเสี่ยง (RMP.F1) (เอกสารหมายเลข 2.6-05)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลประเมินความเสี่ยงได้กำหนดความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงมีจำนวน 4 ด้านในข้อ 2 มา
ประเมินและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยงได้พิจารณาจัดลำดับความเสี่ ยง พบว่ามีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมีทั้งสิ้น 2
ความเสี่ยง ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านบุคลากร และ 2) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ตามแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง (RMP.F1) (เอกสารหมายเลข 2.6-06)
มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม (RMP.F1) ดำเนินการไปตามแผน
(เอกสารหมายเลข 2.6-07)
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์
ความเสี่ยง
รายได้จากงานบริการวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัย/ที่ปรึกษาที่สำนักได้รับ แต่ละปีมี
แนวโน้มที่ไม่คงที่
โครงการบริหารจัดการให้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามีความมั่นคง ยั่งยืน
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ความเสี่ยง
น้ำรั่วซึมเข้ามาภายในอาคารทำให้ ฝ้ าเพดานตามห้ องทำงานต่าง ๆ เกิด ความชำรุด
เสียหาย
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอาคารและสถานที่
3. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ความเสี่ยง
บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพของบุคลากรสำนัก
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (เอกสารหมายเลข 2.6-08) เพื่ อให้ การดำเนิ นการบริห ารความเสี่ ยงตามแบบฟอร์ม
(RMP.F1) ดำเนินการไปตามแผน โดยสรุป 2 ด้านดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านบุคลากร สำนักได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพในการออกแบบและผลิ ตสื่ อการเรียนการสอน และได้ดำเนินการจัด
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
2. ความเสี่ยงด้านระเบียบ ข้อบังคับ สำนักได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับ
กิจกรรมสร้างความเข้าใจและชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้ องสำหรับระเบียบการ
เบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ โดยกำหนดจัดวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้สำนักฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการ
จัดกิจกรรมออกไปและคาดว่าจะเปลี่ยนมาจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยจะดำเนินการภายในวันที่
30 สิงหาคม 2564
มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำ
ส่วนงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนั ก ได้ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนโดยจั ด ทำรายงานผลการ
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผน
และผลสำเร็จของโครงการแต่ะละด้านมีผลสำเร็จ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2.6-09)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 98.81
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจำส่วนงาน ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2564 เดือน (เอกสารหมายเลข 2.6-10)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 –
31 มี น าคม 2563) (เอกสารหมายเลข 2.6-11) ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการประจำส่วนงาน และคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการประจำส่วนงานในการประชุม
ครั้ งถัดไปช่ว งประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 (ตามกำหนดประชุมกรรมการสำนักครั้งที่
2/2654)
มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำส่วนงานไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการจั ด ทำแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของสำนั ก ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มี จำนวน 1
โครงการ และข้อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเสนอแนะ โครงการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพของบุคลากร
ในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
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ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ .
เป้าประสงค์ที่ 1.2 : บุคลากรมีความรู้ความสามารถพัฒนางานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสาร
ในงานอาชีพของบุคลากรสำนัก .
ความเสี่ยงด้าน : การปฏิบัติงาน .
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ สำนักจัดโครงการอบรม
ดังกล่าว เป็นความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย และให้สำนักดำเนินการปรับโครงการให้บุคลากร
ทั้งมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นาทั กษะและสมรรนะการใช้ภ าษาอังกฤษสมิ ท ธิภ าพ
(TOEIC) โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อให้ ทุกส่ ว นงานภายในมหาวิทยาลั ย มีความสามารถพั ฒ นา
ทั ก ษะและสมรรถนะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษสมิ ท ธิ ภ าพ (TOEIC) ด้ ว ยนวั ต กรรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ สามารถนำองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (เอกสารหมายเลข
2.6-12)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ
ประจำสำนัก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อทราบและพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบและเสนอแนะการจัดอบรมภาษาอังกฤษควรประเมินวัดผล
สั มฤทธิ์ของผู้ เข้าอบรม สำนั กได้น ำข้อเสนอแนะมาพิ จารณาเสนอที่ ประชุม คณะกรรมการ
บริหารสำนัก ครั้งที่ 4/2564 ทราบและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องเป็น ดำเนินงานต่อไป (เอกสาร
หมายเลข 2.6-13)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบบริหารความเสี่ยง

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

6

ผลการ
ดำเนินงาน
6

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สำนักมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้
มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย และสำนักได้
นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในส่วนงาน
จุดที่ควรพัฒนา :
ควรมีการชี้บ่ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ในทุก ๆ ด้าน ทั้งในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :
2015 การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพภายใน และการควบคุมภายใน ให้สามารถบูรณาการใช้ร่วมกันได้
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แนวทางการพัฒนา :
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

-

คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัก
การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (RA.F1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564
การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (RA.F1)
การบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (RMP.F1)
การบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (RMP.F1)
แผนการบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
แผนการบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และรอบ
12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (RM.F1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
(รอบ 6 เดือน) (RM.F1)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและ
สมรรนะการใช้ภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (TOEIC)
ตารางการประชุมสำนัก ปี พ.ศ. 2564
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดำเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่
สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงาน และดำเนินการตามระบบที่
กำหนด
2. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน

✓

3. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม
กำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำ
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
4. มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในให้คณะกรรมการประจำส่วนงานพิจารณา
5. มีการนำผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจำส่วนงานมาปรับปรุงการทำงานให้มี
คุณภาพดีขึ้น
6. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางาน
และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์

✓

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดำเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน

✓

ไม่ได้
ดำเนินงาน

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
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

ข้อมูลการดำเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1
มีระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงาน
และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงานคือ พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และ
นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
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ข้อ 2

ผลการดำเนินงาน
ที่ต้องดำเนิ น การตามระเบียบปฏิบัติ ที่ได้วางไว้ กับ งานประกันคุณ ภาพภายใน สำนักพัฒ นา
เทคนิ คศึกษา มีคำสั่ งที่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในสำนั ก
พัฒนาเทคนิคศึกษา ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานงานและสนับสนุนให้แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสำนัก
2. กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
3. สร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถในการประกันคุณภาพภายใน
4. ติดตามและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก
(เอกสารหมายเลข 2.7-01)
ผู้บริหารสำนักมีนโยบายประกัน คุณภาพภายในของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สนับสนุน
และส่งเสริมให้ สำนักดำเนินงานตามพันธกิจภายใต้การควบคุมคุณภาพตามหลักสากล และ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยนำระบบ ISO 9001 เข้ามาใช้ในการควบคุม
คุณ ภาพการให้ บ ริ การของสำนั ก และบู รณาการเข้ ากั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.7–02)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่
1/2563 ที่ประชุมมอบหมายคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทำรายงานประเมินตนเอง แบ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับสายการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 2.7–03)
มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ส่วนงานที่มีพันธกิจหลักด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สั งคม
ต้องดำเนินการตามตัวบ่งชี้ร่วม 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และตัวบ่งชี้ ที่ 1.3 การ
บริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ
ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมพันธกิจของส่วนงาน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจึงได้กำหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนัก จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ไว้ในองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
ทีก่ ำหนดเพิ่มเติมนั้น มาจากอัตลักษณ์ที่สำนักกำหนดไว้
“สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน”
และเป็นพันธกิจหลักของสำนักที่ดำเนินงานบริการวิชาการด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบ ผลิต และ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การออกแบบสื่อโสตทัศน์ สื่อดิจิทัล และสื่ออีเลิร์นนิงให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เอกสารหมายเลข 2.7–04)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นพันธกิจหลักอีกด้าน
หนึ่งของสำนัก ในการรับรองสมรรถนะของบุคคล โดยมีศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ (KMUTNB : Personnel Certification Body) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รับรองสมรรถนะ
ของบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พ เพื่ อทดสอบและประเมิ นสมรรถนะบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พ
ในสาขาอาชี พต่ าง ๆ และเพื่ อส่ งเสริ มและสนั บสนุ นงานบริ การวิ ชาการของสำนั กให้ มี ความ
หลากหลายมากขึ้ น จั ดตั้ งขึ้ นในปี พ.ศ.2558 และในปี การศึ กษา 2560 คณะกรรมการประกั น
คุณภาพภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนัก กรณีมีพันธกิจ
ด้านการรับรองสมรรถนะของบุคคลเพิ่มขึ้น ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ให้ครอบคลุมกับพันธกิจของสำนักด้วย
สำนั กจึงได้ ดำเนิ นการกำหนดตัวชี้วัดนี้ขึ้น และดำเนินงานภายใต้ ISO/IEC 17024 (เอกสาร
หมายเลข 2.7–05)
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ข้อ 3

ผลการดำเนินงาน
มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณ ภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เ ป็น
รายงานประเมิน คุณ ภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการ
ประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
สำนักมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณ ภาพ และประเมินคุณภาพ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในการ
บริหารหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน
องค์กร และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการวิชาการของสำนักมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนี้
• งานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มีคณะกรรมการอำนวยการระบบบริหาร
คุณ ภาพ และคณะกรรมการทบทวนเอกสารระบบคุณ ภาพ ISO และตรวจติดตามคุณ ภาพ
ภายใน เป็นควบคุมดูแลและผู้รับผิดชอบ โดยให้ บุคลากรสำนักที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพ
ดำเนิ น งานตามคู่ มื อ คุ ณ ภาพ (QM) ระเบี ย บปฏิ บั ติ (QP) และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน (Work
Instruction) มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของหน่ว ยงาน และมีการตรวจสอบรับรองระบบทุกปี
(เอกสารหมายเลข 2.7–06)
1. รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 2.7–07)
2. รับการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอกเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) (เอกสารหมายเลข 2.7–08)
• งานการประกัน คุณ ภาพภายใน มี ค ณะกรรมการประกัน คุณ ภาพภายในรับ ผิ ด ชอบ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการดังนี้
1. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักพั ฒนาเทคนิคศึกษา ในรอบปีการศึกษา
2562และรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน เมื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยมี
คณะกรรมการ ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค กรรมการ
- นางสาวสุทธดา ธนาธาดาภรณ์
กรรมการและเลขานุการ
โดยผลการตรวจประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ
4.77 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 2.7–09)
2. จัดทำแผนพัฒนาส่วนงานตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ และแผน/ผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563
(เอกสารหมายเลข 2.7–10)
3. ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
4. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม
ถึ งวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 โดยดำเนิ นการตามตั วบ่ งชี้ การประกั นคุ ณ ภาพภายในสำหรั บ
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ที่มีพันธกิจหลักด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย
องค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก และองค์ประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ

100
เกณฑ์
ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดำเนินงาน
มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการประจำ
ส่วนงานพิจารณา
มีการนำรายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
ให้คณะกรรมการประจำสำนักพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2564 (เอกสารหมายเลข 2.7–11)
มี การนำผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจำส่ วนงาน
มาปรับปรุงการทำงานให้มีคุณภาพดีขึ้น
สำนักมีการนำผลการประเมิ นคุณภาพและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนัก
มาปรับปรุงการทำงานให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยจัดทำร่างแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ตามที่คณะกรรมการบริหาร
สำนั ก มอบหมายแล้ ว นำเสนอคณะกรรมการประจำสำนั ก ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 1/2564
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ
สำนักได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำส่วนงานมาปรับปรุงการทำงานของสำนัก
และเตรี ย มความพร้ อมการตรวจประเมิน คุณ ภาพภายใน รอบปี การศึกษา 2563 (เอกสาร
หมายเลข 2.7–12)
มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการพัฒ นางาน และเผยแพร่ให้ หน่วยงาน
ภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์
สำนักมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การจัดการความรู้ โดยจัด ทำ KM และนำ KM มาใช้ประโยชน์ภ ายในหน่วยงานและเผยต่อ
บุคคลและหน่วยงานภายนอก โดยปี 2564 กำหนดเป้าหมายการจัดทำ KM ของสำนัก ทั้งหมด
จำนวน 40 เรื่อง และคัดเลือกผลงานของฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
โดยให้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่ วยงาน ให้ครบตามกรอบแผนงาน 100 % เป็น
จำนวน 5 องค์ความรู้จากกรอบเป้ าหมายของ 5 หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาในงาน การปรับปรุงพัฒนางาน และการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในกิจกรรม Show & Share ประจำปี 2564 โดยใช้ชื่อกิจกรรม “ITED KM Day 2021”
เพื่อหวังผลให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน โดยให้มีการนำเสนอองค์
ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน จำนวน 11 เรื่อง ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผ่านการ
ประชุ มทางไกล (Video Conference) Application : Line ใน Line Group “สพท.แจ้ งข่ าว”
และ Facebook live : เพจ Facebook (ITED KM ZONE) โดยสามารถฝากข้ อ ความไว้ ใ น
Facbook Live หรือ แอด ID : Line (เอกสารหมายเลข 2.7–13)
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน” ในรูปแบบการจัดแบบ
ออนไลน์ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่
เวลา 09.00 - 12.00 น. ในการนี้สำนักได้ส่งผลงานเข้าร่วมการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้
Show & Share ผ่ า น Clip VDO จำนวน 1 เรื่ อ ง คื อ การสร้ า งงานออกแบบกราฟิ ก ด้ ว ย
www.canva.com โดย น.ส.อริยา แก้วคำบ้ง และการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ผ่าน Poster
จำนวน 1 เรื่อง คือ วิธีการปรับแต่งเอกสารที่ได้จากการสแกนหรือถ่ายรูปชัดขึ้นและได้สัดส่วนที่
ดีขึ้น โดย นายวรรธนชัย พรหมณา
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ผลการดำเนินงาน
บุคลากรของสำนักพัฒ นาเทคนิคศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานองค์
ความรู้ Show & Share ด้านบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการผลงานองค์ความรู้
Show & Share ผ่าน Clip VDO จำนวน 1 เรื่อง คือ เทคนิคการตัดฉากหลัง (Green Screen)
ด้วยโปรแกรม OBS Studio โดย นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ และการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้
ผ่าน Poster จำนวน 1 เรื่อง คือ การทำภาพเคลื่อนไหวด้วยนามสกุล gif บนแอป Line โดย นาย
วีรพล ศิริพรรค
สำนักมีการเผยแพร่กิจกรรม KM ให้หน่วยงานภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ โดย
ผู้ ส นใจสามารถเข้าไปดู รายละเอียด https://www.ited.kmutnb.ac.th/kmzone (เอกสาร
หมายเลข 2.7–12)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

6

ผลการ
ดำเนินงาน
6

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
บุคลากรของสำนักให้ความร่วมเป็นอย่างดีในการมีส่วนร่วมจัดทำรายงานประเมินตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา :
เอกสารหลักฐานบางตัวบ่งชี้ยังไม่ได้จัดเก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการพัฒนา :
จัดทำฐานข้อมูลเอกสารประกอบตัวบ่งชี้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 100%
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.7–01
เอกสารหมายเลข 2.7–01
เอกสารหมายเลข 2.7–02
เอกสารหมายเลข 2.7–03
เอกสารหมายเลข 2.7–04
เอกสารหมายเลข 2.7–05
เอกสารหมายเลข 2.7–06

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาที่ 33/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- คำสั่งสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาที่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- นโยบายประกันคุณภาพภายในของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสำนัก
พัฒนาเทคนิคศึกษา
- เอกสารอัตลักษณ์ของส่วนงาน
- จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
- เอกสาร ISO/IEC17024
- คู่มือคุณภาพ
- ระเบียบปฏิบัติ
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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

-

ตารางตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1
เอกสารสรุปรับการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสำนักฯรอบปีการศึกษา 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 3/2564
และร่างแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2563
- แผน/ผลการดำเนินงานตามพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก
- กิจกรรมการดำเนินงานและผลงาน KM สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 และภาพกิจกรรม
ประกอบ
- กิจกรรมการดำเนินงานและผลงาน KM สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน
- การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2564 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 เกินกำหนด ส่ง SAR เกินกำหนด ส่ง SAR เกินกำหนด ส่ง SAR เกินกำหนด ส่ง SAR ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาที่กำหนด
4 วัน
3 วัน
2 วัน
1 วัน
ข้อมูลการดำเนินงาน :
จัดส่งรายงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การส่งรายงานการประเมินตนเอง

หน่วยวัด
วัน

ผลการ
คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได้
ทันตาม ส่งไม่ทันในเวลา 4
กำหนด
ที่กำหนด

เป้าหมาย

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ำกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ
อย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นไปตามแผน
จุดที่ควรพัฒนา :
ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกกระบวนการในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
แนวทางการพัฒนา :
จัดทำแผนและรายงานผลดำเนินการตามแผน ควบคุมและติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.8–01

วันลงรับรายงานการประเมินตนเองของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจาก
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
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ตารางที่ 9

ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 รายตัวบ่งชี้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

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

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล
ผลลัพธ์

6 ข้อ
5 ข้อ

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

7 ข้อ
6 ข้อ




5
5

4 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ



5

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ



5

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ



5
5.00

2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 การพัฒนาส่วนงานสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว (Green University)

5 ข้อ
5 ข้อ

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

2.4
2.5
2.6
2.7

5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

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

ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน
2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง

การบรรลุ คะแนน
เป้าหมาย ประเมิน

8 ข้อ

ทันตาม
กำหนด

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

2 ส.ค. 64

8 ข้อ



5

6 ข้อ
5 ข้อ




5
5

5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ






5
5
5
5

ไม่ทัน
ตามกำหนด

X

4
4.88
4.92

