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สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลัก
ด้านการสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการบริการด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่อ
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พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม” 

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
ช่วงเวลาการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ตามองค์ประกอบ
ดังต่อไปน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง 

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได้ดําเนินการประเมินตนเองตามองค์ประกอบดังกล่าวได้ค่าเฉล่ียอยู่ที่
ระดับ 4.42 เพ่ือเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และ 
ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาหน่วยงานภายในซึ่งจะนําไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ต่อไป 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของส่วนงาน 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
จากการประชุมวิชาการการศึกษาและวิชาชีพ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองใน
โอกาส 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน (ค.ศ . 1862 – 2012) และสืบสาน
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กับทั้งเพ่ือร่วมผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและ
การศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นแบบอย่างที่ประสบความสําเร็จจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยอย่างย่ังยืน จึงได้มีการจัดทําข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และ Bangkok Protocol ด้าน การพัฒนา “Dual Education System”
และ e-Learning Development ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการ (เอกสารแนบ 1) โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก DAAD (German 
Academic Exchange Services) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการข้างต้น ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย และ DAAD ประเทศไทย (German Academic Exchange Services) ได้มีการประชุม
ร่วมกันเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 หารือการให้ความสนับสนุนการจัดต้ังสถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์  ไทย - เยอรมัน (Thai - German Dual Education and e-Learning 
Development Institute : TGDE) โดยเน้นความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน รวมทั้งการจัดหาผู้เช่ียวชาญชาวเยอรมันมาเป็นที่ปรึกษาและประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการของไทยและเยอรมัน ณ สถาบันสหกิจศึกษา
และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน (TGDE) ทั้งน้ี เพ่ือต่อยอดการศึกษาจากระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สู่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบ “Dual Education” หรือ 
“Cooperative Education” เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน เป็นการยกระดับฝีมือแรงงาน ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกสาร
แนบ 2) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนก้าวทันการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ช่วย
ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้สมัยใหม่ ทําให้ระบบการศึกษาสามารถก้าว
ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียังเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษา ได้แก่ ครูช่างอุตสาหกรรม นักเทคโนโลยี วิศวกรปฏิบัติทุกสาขาของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียนให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต การซ่อมบํารุง และการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาร่วมกับสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย มีข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ 
และมีแนวโน้มการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น ทําให้มีความต้องการแรงงานที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานฝีมือขั้นสูง จึงมีความจําเป็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ต้องจัดต้ังหน่วยงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย – เยอรมัน (TGDE) เพ่ือรองรับ
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ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนและสร้างความร่วมมือในการจัด
การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งของประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่จะ
เกิดขึ้นในภูมิภาคน้ีให้เข้มแข็งต่อไป 

ระบบสหกิจศึกษาเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยมุ่งหวังว่าเมื่อผู้เรียนสําเร็จ
การศึกษาแล้วจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการไปประกอบอาชีพตามสาขาที่เรียนมา 
ซึ่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันใช้เป็นระบบการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตแรงงานท่ีตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการมายาวนานกว่า 100 ปี โดยเรียกระบบน้ีว่า Dual Education หรือ Dual 
Studies หรือ Cooperative Education เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้เรียนก้าวทันการพัฒนาเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และช่วยให้เกิดความร่วมมือ  ในการพัฒนาหลักสูตรตลอดจน
องค์ความรู้สมัยใหม่ ทําให้ระบบการศึกษามีพัฒนาการก้าวกระโดดตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 

ปัจจุบันสถาบันสหกิจศึกษาฯ มีการแบ่งหน่วยงานภายในประกอบด้วย 
1)  สํานักงานผู้อํานวยการ 
2)  ฝ่ายสหกิจศึกษาฯ 
3)  ฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4)  ฝ่ายการตลาดและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 

สถานท่ีตั้ง 
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ช้ัน 1-5 อาคาร 73 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบาง
ซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค ์
ปรัชญา ศูนย์รวมสหกิจศึกษา พัฒนาสื่อดิจิตทัลล้ําสมัย 
ปณิธาน มุ่งเน้นการบริการวิชาการด้านการศึกษาทวิภาคี และพัฒนาเทคโนโลยี

การศึกษายุคใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการนักศึกษา บุคลากร และ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสื่อดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
และเป็นที่ยอมรับ 

วิสัยทัศน์ ผู้นําการศึกษาทวิภาคี การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ยอมรับของ
อุตสาหกรรม 

อัตลักษณ์ สหกิจเด่น สื่อดัง ก้าวล้ําเทคโนโลยี 
พันธกิจ 1. ดําเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บริการ และ

สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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2. สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาทวิภาคี และการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้รหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยเพ่ือผลิตบัณฑิต และ
พัฒนาอาชีพให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

3. พัฒนาสื่อดิจิทัลและระบบสนับสนุน ที่ตอบสนองการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการแก่สังคม อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการ
เรียนรู้ 

4. พัฒนาการเรียนรู้อย่างย่ังยืน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยสื่อดิจิทัล สู่
การศึกษาและสังคมไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างอย่างมี
เอกลักษณ์ 

5. พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพและอย่าง
ต่อเน่ือง 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
(Dual Education) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และ
เป็นการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ โดยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

2. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ให้มีการยกระดับมาตรฐาน
ครูช่าง นักเทคโนโลยี และวิศวกรปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และใช้เป็น
เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ   ครูอาจารย์ นักศึกษา ช่างฝีมือ 
ช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี วิศวกร และนักบริหารมืออาชีพ ให้ตามทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ 

4. เ พ่ือส่ง เสริม วิชาการและบริการให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษา เช่น e – Commerce, 
e – Procurement, e – Manufacturing, e – Supply Chain,  e – Training 
เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  



-4- 

 

 
แผนภูมิที ่1  โครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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แผนภูมิที ่2  การบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 
แผนภูมิที่ 3  การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน และแผนภูมิการบริหาร 

 

 
แผนภูมิที่ 4  อัตรากําลังสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน 
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บุคลากร 

ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน 
จําแนกตามฝ่าย 

รายการ ประเภทบุคลากร รวม พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพเิศษ 
ผู้บริหาร 3* - 3* 
สํานักงานผู้อํานวยการ 2 - 2 
ฝ่ายสหกิจศึกษา 3 - 3 
ฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 5 - 5 
ฝ่ายการตลาดและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ - - - 

รวม 10 - 10 
*  ผู้บริหารมาจากส่วนงานสายวิชาการในมหาวิทยาลัยในตารางจึงไม่นับรวม 
 
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์ไทย-เยอรมัน จําแนกตามตําแหน่ง 

รายการ ประเภทบุคลากร รวม พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพเิศษ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 - 2 
นักวิชาการพัสดุ 1 - 1 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 - 3 
นักวิชาการศึกษา 2 - 2 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 
วิศวกร 1 - 1 

รวม 10 - 10 
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งบประมาณ 

ตารางที่ 3 รายงานแผน/ผล การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
 

รายงานแผน/ผล การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
หน่วยงาน : สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน   รายงานแผน   รายงานผล 
แผน/ผลการปฏิบัติงานประจําปี (จําแนกเป็นรายไตรมาส) 

ประเภทรายจ่าย รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ร้อยละ 
จ่ายจริง แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย

1.  งบบุคลากร 327,100 106,200 78,500 79,650 78,500 26,550 85,050 - 85,050 - 32.47 
1.1  เงินเดือนข้าราชการ 327,100 106,200 78,500 79,650 78,500 26,550 85,050 - 85,050 - 32.47 
1.2  ค่าจ้างประจํา - - - - - - - - - - - 
1.3  ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ 
- - - - - - - - - - - 

2.  งบเงินอุดหนุน 5,555,100 6,794,789 1,333,230 437,107 1,333,230 1,171,319 1,444,320 1,411,318 1,444,320 3,775,045 122.32 
อุดหนุนทั่วไป 5,555,100 6,794,789 1,333,230 437,107 1,333,230 1,171,319 1,444,320 1,411,318 1,444,320 3,775,045 122.32 

2.1  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,184,900 2,483,444 284,380  437,107 284,380 672,943 308,070 681,297 308,070 692,097 209.59 
2.1.1  เงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย 1,184,900 2,483,444 284,380 437,107 284,380 672,943 308,070 681,297 308,070 692,097 209.59 
2.1.2  ค่าจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - -   

2.2  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน - - - - - - - - - -   
2.3.  งบลงทุน - - - - - - - - - -   

2.3.1  ค่าครุภัณฑ์  - - - - - - - - - -   
2.3.2  ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - - - - - - - - - -   

2.4  เงินอุดหนุนอื่น ๆ 4,370,200 4,311,345 1,048,850 - 1,048,850 498,376 1,136,250 730,021 1,136,250 3,082,948 98.65 
2.4.1  เงินอุดหนุนการ

บริการวิชาการ  4,370,200 4,356,431 1,048,850 - 1,048,850 543,462 1,136,250 730,021 1,136,250 3,082,948 99.68 
รวมเงินงบประมาณ  5,882,200 6,900,989 1,411,730 516,757 1,411,730 1,197,869 1,529,370 1,411,318 1,529,370 3,775,045 117.32 
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ตารางที่ 4 รายงานแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
 

รายงานแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
หน่วยงาน : สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน    รายงานแผน    รายงานผล 

แผน/ผลการปฏิบัติงานประจําปี (จําแนกเป็นรายไตรมาส) 

ประเภทรายจ่าย รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ร้อยละ 
จ่ายจริง แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย

1.  งบบุคลากร 233,400 5,928 58,350 5,928 58,350 - 58,350 - 58,350 - 2.54 

1.1  ค่าจ้างชั่วคราว - 5,928 58,350 5,928 58,350 - 58,350 - 58,350 - 2.54 

2.  งบดําเนินงาน - 546,033 159,650 107,966 194,650 189,891 188,650 130,974 157,650 117,202 77.94 

2.1  ค่าตอบแทน  - 151,462 85,000 38,425 90,000 18,000 90,000 65,487 85,000 29,550 43.27 

2.2  ค่าใช้สอย  - 217,279 54,500 32,601 64,500 110,826 64,500 18,000 54,500 55,852 91.29 

2.3  ค่าวัสดุ  - 177,292 20,150 36,940 40,150 61,065 34,150 47,487 18,150 31,800 157.45 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - 

3.  งบลงทุน 66,000 48,311 - - 66,000 - - 7,383 - 40,928 73.20 

3.1  ค่าครุภัณฑ์  66,000 48,311 - - 66,000 - - 7,383 - 40,928 73.20 

3.2  สิ่งก่อสร้าง  - - - - - - - - - - - 

4.  งบเงินอุดหนุน  - - - - - - - - - - - 

5.  งบรายจ่ายอื่น  - - - - - - - - - - - 
รวมเงินงบประมาณ 1,000,000 600,271 218,000 113,894 319,000 189,891 247,000 138,357 216,000 158,129 60.03 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
สถาบันสหกิจศึกษาฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้บริหารให้

ความสําคัญในการดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งกําหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน จึงได้
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันสหกิจศึกษาฯ เพ่ือวางแผน ดําเนินการ ติดตาม
และประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงการดําเนินการ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง พร้อมผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการโดยได้เชิญบุคคลภายนอก
เป็นประธาน ทั้งน้ีทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดําเนินการเป็นอย่างดี อีกทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมการอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2556 
(การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของการ

ประเมินคุณภาพภายใน รอบปีที่ผ่านมา และผลการพัฒนาส่วนงาน) 
ด้านการบริหารและจัดการ 
(ไม่มี) 
ด้านการดําเนินงานตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส่วนงาน 
(ไม่มี) 
ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
(ไม่มี) 
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ตารางที่ 5 เป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 

(สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ไทย-เยอรมัน). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ หน่วย
นับ เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1  พันธกิจหลัก   
1.1 ระบบและกลไกการสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ข้อ 4 
1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4 
1.3 ระบบและกลไกการให้บริการด้านสหกิจศึกษาและสื่อ

อิเล็กทรอนิกสอ์ย่างมีมาตรฐาน 
ข้อ 4 

องค์ประกอบที่ 2  การบริหารจัดการ   
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 4 
2.3 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 
2.4 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน ข้อ 4 
2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 3 
2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 
2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ข้อ 3 
2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง วัน 2 

 
ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2557 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. พันธกิจหลัก 4.88 ดีมาก 
2. การบริหารจัดการ 4.25 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.42 ดี 

* ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรบัส่วนงานทีมี่พนัธกิจหลกัดา้นการสนบัสนนุ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลยั 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในภาพรวม 

จุดแข็ง (ภาพรวม) 
- 

จุดที่ควรพฒันา (ภาพรวม) 
- 

แนวทางการพฒันา (ภาพรวม) 
- 



-13- 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 1  พันธกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระบบและกลไกการสนบัสนนุการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดําเนินงาน 
เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 

มีการ
ดําเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดําเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดําเนินงาน 

1. มีกระบวนการกําหนดตัวช้ีวัดของส่วนงานเช่ือมโยง
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

   1.1-1-01 
1.1-1-02 
1.1-1-03

2. มีการกําหนดโครงสร้างและการดําเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  

   1.1-2-01

3. มีการกํากับ ติดตามความก้าวหน้าและผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน  

   1.1-3-01

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ของส่วนงาน  

   1.1-4-01 
1.1-4-02

5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการทํางานของ
ส่วนงานอย่างต่อเน่ือง  

   1.1-5-01

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

  

สําหรบัส่วนงานทีมี่พนัธกิจหลกัดา้นการสนบัสนนุ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลยั 
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ข้อมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 1 สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได้มีจัดทําแผนกลยุทธสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 

2561) (1.1-1-01) โดยการจัดสัมมนาเมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
เ พ่ือให้บุคลากรทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการกําหนด ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ (1.1-1-02)  และนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2557 เ พ่ือพิจารณา  
(1.1-1-03) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ซึ่งให้บุคลากรในสถาบันสหกิจศึกษาได้กําหนด
กิจกรรม เสนอโครงการ เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณา จัดสรรงบประมาณ ประกอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ของสถาบัน และแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
พ.ศ.2559) โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของสถาบันที่ช่วยในการถ่ายทอด
แผนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ข้อ 2  สถาบันสหกิจศึกษาฯ มีการแบ่งหน่วยงานภายใน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย สํานักงาน
ผู้อํานวยการ ,ฝ่ายสหกิจศึกษา, ฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (1.1-2-01) 

ข้อ 3 สถาบันสหกิจศึกษาฯ ติดตามงานตามแผนปฏิบัติการในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรในสถาบัน
ทั้งหมด (1.1-3-01)  

ข้อ 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานสถาบันสหกิจศึกษา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
(1.1-4-01)  และได้จัดทําสรุปผลการประเมินความพึงพอใจสถาบันสหกิจศึกษาฯ 
(1.1-4-02) ซึ่งมีผู้ประเมินทั้งสิ้น 98 คน  

ข้อ 5 เสนอต่อผู้บริหารโดยการรายงานตามตัวบ่งช้ีตามแผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัดคํารับรอง
ของสถาบันสหกิจศึกษาฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศึกษา 
ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 (1.1-5-01) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระบบและกลไกการสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
  



-15- 

จุดแข็ง : 
- 

จุดที่ควรพฒันา : 
- 

แนวทางการพฒันา : 
- 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 1.1-1-01 แผนกลุยทธสถาบันสหกิจศกึษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-

เยอรมัน (2557-2561) 
เอกสารหมายเลข 1.1-1-02 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันสหกิจศึกษาฯ 
เอกสารหมายเลข 1.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศึกษาครั้งที่ 

4/2557 
เอกสารหมายเลข 1.1-2-01 โครงสร้างสถาบันสหกิจศึกษา 
เอกสารหมายเลข 1.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันครั้งที่ 5/2557 
เอกสารหมายเลข 1.1-4-01 ภาพหน้าจอประเมินผลความพึงพอใจ 
เอกสารหมายเลข 1.1-4-02 สรุปผลความพึงพอใจผลการดําเนินงานสถาบันสหกิจศึกษา 
เอกสารหมายเลข 1.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันสหกิจศึกษา

ครั้งที่ 8/2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ จากคะแนนเต็ม 5 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยนบั ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน คน 100 
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.51 

2.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.51 
2.2 ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิง่อํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 3.51 
2.3 ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.51 
2.4 ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 3.51 
2.5 ความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ ค่าเฉลี่ย 3.51 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
สถาบันสหกิจศึกษาแบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่ายคือ 1 ฝ่ายสหกิจศึกษา 2 ฝ่ายพัฒนาสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 3 ฝ่ายสํานักงาน โดยนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาประเมินหา
ค่าเฉลี่ย เพ่ือนํามาปรับปรุงการวางแผนการดําเนินงานคร้ังต่อไป  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4 4.1 4.64 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สงูกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย 

จุดแข็ง : 
- 

จุดที่ควรพฒันา : 
- 

แนวทางการพฒันา : 
- 

สําหรบัส่วนงานทีมี่พนัธกิจหลกัดา้นการสนบัสนนุ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลยั 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 1.2-1-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันสหกิจศึกษาฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระบบกลไกการให้บริการด้านสหกิจศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(อัตลกัษณ์) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดําเนินงาน 
เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 

มีการ
ดําเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดําเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดําเนินงาน 

1.  มีการกําหนดกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และ
เป้าหมายในการพัฒนางานบริการด้านสหกิจ
ศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการ
สอน 

   1.3-1-01
1.3-1-02
1.3-1-03
1.3-1-04

2.  มีการส่งเสริมการดําเนินงานเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การบริการด้านสหกิจศึกษาและสื่ออิเลก็ทรอนิกส์
เพ่ือการเรียนการสอน 

   1.3-2-01
1.3-2-02
1.3-2-03

3.  มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จ
ตามตัวช้ีวัดของปฏิบัติการ 

   1.3-3-01
1.3-3-02

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านสหกิจศึกษา และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการ
เรียนการสอน และมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง 

   1.3-4-01
1.3-4-02

5.  มผีลงานที่ได้รับรางวัล หรือการยกย่อง หรือ
นําไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 

   1.3-5-01

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
  

สําหรบัส่วนงานทีมี่พนัธกิจหลกัดา้นการสนบัสนนุ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลยั 
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ข้อมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 1 สถาบันสหกิจศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษา และแผนปฏิบัติการด้านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีดังน้ี 
แผนปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาปี 2557 (1.3-1-01) 
แผนปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาปี 2558 (1.3-1-02) 
แผนปฏิบัติการด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557 (1.3-1-03) 
แผนปฏิบัติการด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 (1.3-1-04) 

ข้อ 2 สถาบันได้มีการดําเนินงานด้านพันธกิจของสถาบันโดยเป็นศูนย์กลางทั้งสองด้าน 
คือสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนดังน้ี 
 - ฝ่ายสหกิจศึกษา มีการเชิญตัวแทนจากคณะที่มีหลักสูตรสหกิจศึกษา มา
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องสหกิจศึกษาเพ่ือกําหนดหลักสูตร วิชาเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาและฐานข้อมูลสหกิจศึกษา เพ่ือจัดทําโครงการเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา (1.3-2-01) และโครงการระบบบ
ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา (1.3-2-02) ให้บริการแก่ทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย  
 - ฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทําโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการเรียนการสอน จํานวน 4 วิชา (1.3-2-03)   

ข้อ 3 สถาบันได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการในไตรมาสที่ 3 
โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2557 (1.3-3-01) และการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (1.3-3-02) 

ข้อ 4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดอบรมมาประเมินหาค่าเฉล่ีย
ของผู้รับบริการ (1.3-4-01) เพ่ือนํามาสรุปปรับปรุงการวางแผนการดําเนินงานใน
โครงการฝึกอบรมคร้ังต่อไป (1.3-4-02)  

ข้อ 5 มีกระบวนการด้านสหกิจตามมาตรฐาน สกอ. และผลงานของนักศึกษาได้รับการยก
ย่อง สถาบันสหกิจศึกษาฯ มีการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาตามมาตราฐานที่
กําหนดโดย สกอ. และมีการจัดโครงการวันสหกิจศึกษาเพ่ือนําผลงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาประกวดคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย ในการส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประกวดในระดับเครือข่ายและ
ระดับประเทศ (เพ่ิมรางวัลที่ได้เอกสารที่แนบ)ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบนใน
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ส่งผลงานจํานวน 4 ผลงาน ได้รับรางวัล และ
ระดับประเทศส่งผลงานจํานวน 1 (1.3-5-01) 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 
ท่ีได้ 

การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สงูกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

จุดแข็ง : 
- 

จุดที่ควรพฒันา : 
- 

แนวทางการพฒันา : 
- 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 1.3-1-01 แผนปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาปี 2557  
เอกสารหมายเลข 1.3-1-02 แผนปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาปี 2558  
เอกสารหมายเลข 1.3-1-03 แผนปฏิบัติการด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ปี 2557  
เอกสารหมายเลข 1.3-1-04 แผนปฏิบัติการด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558  
เอกสารหมายเลข 1.3-2-01 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา  
เอกสารหมายเลข 1.3-2-02 โครงการระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา 
เอกสารหมายเลข 1.3-2-03 โครงการผลิตสือ่วีดิทัศน์เพ่ือการเรียนการสอน 4 วิชา 
เอกสารหมายเลข 1.3-3-01 รายงานการคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศึกษา ครัง้ที่ 

5/2557 
เอกสารหมายเลข 1.3-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศกึษา ครั้ง

ที่ 1/2558 
เอกสารหมายเลข 1.3-4-01 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการด้านสหกิจศึกษาและด้าน

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข 1.3-4-02 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการด้านสหกิจศึกษา

และด้านการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข 1.3-5-01 ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2558  
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องค์ประกอบท่ี 2  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดําเนินงาน 
เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข

มีการ
ดําเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดําเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดําเนินงาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ปรัชญาหรือปณิธาน และวัตถุประสงค์ของส่วนงาน 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน โดย
เป็นแผนที่เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

  1.1-1-01
1.1-1-02
1.1-1-03
2.1-1-04

2. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีให้เป็นไปตามพันธกิจของส่วนงาน

  2.1-2-01
2.1-2-02

3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  1.1-1-02
2.1-3-01

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  1.1-1-01
2.1-4-01

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ
ส่วนงาน 

  2.1-5-01
2.1-5-02
2.1-5-03

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

  2.1-6-01
2.1-5-01

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําส่วนงานเพ่ือ
พิจารณา 

  2.1-7-01
 

8. มี ก า ร นํ าผลการพิ จ า รณา  ข้ อคิ ด เห็ น  และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําส่วนงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และจัดทําหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจําปีในปีปัจจุบันหรือปีต่อไป

  2.1-7-01
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ
8 ข้อ 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 1 สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได้มีจัดทําแผนกลยุทธสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 

2561) (1.1-1-01) โดยการจัดสัมมนาเมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
เ พ่ือให้บุคลากรทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการกําหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ (1.1-1-02) และนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2557 เพ่ือพิจารณา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (1.1-1-03)  ซึ่งให้บุคลากรในสถาบันสห
กิจศึกษาได้กําหนดกิจกรรม เสนอโครงการ เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณา จัดสรร
งบประมาณ ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารของสถาบัน และแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-พ.ศ.2559) โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ที่ช่วยในการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (2.1-1-04) 

ข้อ 2 มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) (2.1-2-01) เพ่ือช่วยแปลงแผนกล
ยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2557 (2.1-2-02) ตามพันธกิจของ
สถาบันสหกิจศึกษาฯ ทั้ง 2 ด้านโดยดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษาทวิภาคี ด้านพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาศักยภาพด้านการ
ผลิตสื่อดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง 

ข้อ 3 มีการจัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันสหกิจศึกษา ปี 
(พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มาพิจารณาใช้
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 2557  (1.1-1-02) บุคลากรของ
สถาบันสหกิจศึกษาเป็นผู้เสนอโครงการ กําหนดกิจกรรม เพ่ือเสนอคณะผู้บริหาร
พิจารณา ให้ เป็นไปตามพันธกิจของสถาบันสหกิจศึกษา รวมไปถึงมีการ
ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้บุคลากรของสถาบันสหกิจ
ศึกษาฯทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันสหกิจศึกษาฯ (2.1-3-01) และจัดทํา
บันทึกข้อความแจ้งเวียนต่อบุคลากรทราบ นําไปใช้ในการดําเนินงานที่กําหนดไว้ 

ข้อ 4 มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ที่ใช้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน 
(1.1-1-01 ,2.1-4-01) 
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เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 5 ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2557 -30 กันยายน 2557) 

มีการประชุมเพ่ือติดตามแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2 ครั้ง ดังน้ี 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2557 (2.1-5-01) 
การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันสหกิจศึกษา  ครั้งที่ 1/2557 (2.1-5-02) 
ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558)  
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (2.1-5-03) 

ข้อ 6 สถาบันสหกิจศึกษาได้ติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันสหกิจศึกษาฯ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ปีละ 2 ครั้ง ดังน้ี 

ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารในการประชุมเพ่ือพิจารณาผล 
(2.1-6-01) 

ครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2557 เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานและ รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารในการประชุม เพ่ือพิจารณา
ผล (2.1-5-01) 

ข้อ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันสหกิจศึกษา 
ฯ เสนอต่อผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสถาบันสหกิจศึกษาฯ ครั้งท ี่
8/2557 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 (2.1-7-01) 

ข้อ 8 สถาบันสหกิจศึกษามีการนําข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารงานสถาบัสหกิจ
ศึกษาในที่ประชุมคร้ังที่ 8/2557 มาปรับปรุงต่อไป (2.1-7-01) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 4 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สงูกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย 

จุดแข็ง : 
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มีแผนกลยุทธการพัฒนา

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ตามพันธกิจหลักของสถาบัน และนโยบายการบริหารงานของสถาบันสหกิจ
ศึกษาฯ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพฒันา : 
- 

แนวทางการพฒันา : 
- 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
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เอกสารหมายเลข 2.1-1-04 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันสหกิจศึกษาฯ กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (2555-2559) 

เอกสารหมายเลข 2.1-2-01 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
เอกสารหมายเลข 2.1-2-02 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ 2557 

สถาบันสหกิจศึกษาฯ 
เอกสารหมายเลข 2.1-3-01 ภาพเว็ปไซต์  
เอกสารหมายเลข 2.1-4-01 แผนปฏิบัติการประจําปี 2557  
เอกสารหมายเลข 2.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศกึษาฯ 

ครั้งที่ 3/2557 
เอกสารหมายเลข 2.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันสหกิจศกึษาฯ 

ครั้งที่ 1/2557   
เอกสารหมายเลข 2.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศกึษาฯ 

ครั้งที่ 1/2558  
เอกสารหมายเลข 2.1-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศกึษาฯ 

ครั้งที่ 1 /2557  
เอกสารหมายเลข 2.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันครั้งที่ 8/2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดําเนินงาน 
เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข

มีการ
ดําเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดําเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดําเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
โดยเป็นแผนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

   1.1-1-01
2.2-1-01

 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
   2.2-2-01

2.2-1.01
3. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนํา

ความรู้และทักษะจากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

   2.2-3-01
 

4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนุน  และดูแลควบคุม ให้ บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

   2.2-4-01
2.2-4-02

5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

   

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

   

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 
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ข้อมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 1 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันสหกิจ

ศึกษาฯ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งทําให้ได้ข้อมูลที่
สามารถนํามาใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการ เช่น การวิเคราะห์
ภาระงาน และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ และการวิเคราะห์สถาน
การด้านบุคลากร เพื่อวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร รวมไปถึงการ
สํารวจความต้องการในการฝึกอบรมบุคลากรตามภาระงานและพันธกิจของ
สถาบันสหกิจศึกษา เพ่ือนํามาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพ และนํามาใช้ใน
การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม (1.1-1-01,2.2-1-01) 

ข้อ 2 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย  และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสถาบันสหกิ จศึกษาฯ 
(2.2-2-01,2.2-1.01) 

ข้อ 3 มีการติดตามผลจากการได้รับการพัฒนาบุคลากร โดยการเขียนรายงานการ
ฝึกอบรม สัมมนา (2.2-3-01) 

ข้อ 4 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร (2.2-4-01) และ
เผยแพร่ให้ความรู้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วยจรรณยาบรรณบุคลากร พ .ศ .2552 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสถาบัน 
(2.2-4-02) 

ข้อ 5 - 
ข้อ 6 - 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

จุดแข็ง : 
- 

จุดที่ควรพฒันา : 
ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรม 

แนวทางการพฒันา : 
- 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.2-1-01 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร   
เอกสารหมายเลข 2.2-2-01 บันทึกข้อความ ขออนุมัติตัวบุคคลในการเข้าอบรม 
เอกสารหมายเลข 2.2-3-01 แบบรายงานการฝึกอบรม สมัมนา การฟังบรรยายภายในประเทศ 
เอกสารหมายเลข 2.2-4-01 บันทึกข้อความการเข้าร่วมโครงการอบรมการให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณ 
เอกสารหมายเลข 2.2-4-02 ภาพเว็ปไซต์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 บุคลากรสายสนับสนนุได้รับการพัฒนา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 
เกณฑ์การประเมิน :  แปลงค่าร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อปี เป็นคะแนน 0 – 5 โดยกําหนดให้ร้อยละของบุคลากร
ประจํา สายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อปี ร้อยละ 100 เป็น 5 คะแนน 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยนบั ผลการ

ดําเนนิงาน 
1. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง คน 10 
2. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ

ความรู้ ความสามารถอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อปี
คน 10 

3. ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อปี

ร้อยละ 100 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยการส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ฟังบรรยาย 
ศึกษาดูงาน และประชุมทางวิชาการ ที่ตรงตามสมรรถนะวิชากชีพของบุคลากรและสามารถนําไปใช้
ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 100 5 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย 

จุดแข็ง : 
- 

จุดที่ควรพฒันา : 
- 

แนวทางการพฒันา : 
- 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.3-1-01 ตารางสรุปอบรมสัมมนา/โครงการ/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ภาวะผูน้ําของผู้บริหาร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดําเนินงาน 
เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดําเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดําเนินงาน 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน 
และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 

   1.1-1-01
1.1-1-02

2. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสาร
แผนและผลการดําเนินงานของส่วนงานไปยัง
บุคลากรในส่วนงาน 

   2.4-2-01

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

   2.4-3-01

4. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ทํ างานบรร ลุ วัตถุประสงค์ของส่ วนงานตาม
ศักยภาพ 

   2.4-4-01

5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประเด็น ที่อธิบายการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน 

   2.4-5-01

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 
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ข้อมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานในด้านการบริหาร

และจัดการ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านสหกิจ และด้านการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยการจัดสัมมนาถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ (1.1-1-01, 1.1–1–02) 

ข้อ 2 มีการจัดประชุมผ่านคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7/2557 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 (2.4-2-01) เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและแจ้ง
ผลต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน  

ข้อ 3 มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจโดยการแต่งต้ังรองผู้อํานวยการ,แต่งต้ังรักษาการ
หัวหน้าสํานักงาน,แต่งต้ังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2.4-3-01) 

ข้อ 4 ผู้บริหารมีการเสนอแนะวิธีการ การดําเนินงานให้กับบุคลากร โดยประชาสัมพันธ์ 
โครงการฝึกอบรม โดยให้จัดทําโปสเตอร์ แผ่นพับและทําเว็ปไซต์สําหรับการ
ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสหกิจศึกษา 
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (2.4-4-01) 

ข้อ 5 ผู้บริหารได้มีการนําหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการในการ
บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลอย่างครบถ้วน (2.4-5-01) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน
ท่ีได้ 

ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สงูกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

จุดแข็ง : 
- 

จุดที่ควรพฒันา : 
- 

แนวทางการพฒันา : 
- 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.4-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันครั้งที่ 7/2557

เอกสารหมายเลข 2.4–3-01 คําสั่งแต่งต้ังรองผู้อํานวยการ,
รักษาการหัวหน้าสํานักงาน, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารหมายเลข 2.4-3-01 คําสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การให้
ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 

เอกสารหมายเลข 2.4-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันครั้งที่ 1/2558 
เอกสารหมายเลข 2.4-5-01 นโยบายผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การพัฒนาส่วนงานสูส่ถาบนัเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดําเนินงาน 
เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดําเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงาน

   2.5-1-01
2.5-1-02

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1

   2.5-2-01

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดีตามประเด็นความรู้ที่
กํ าหนดในข้ อ  1 และ เผยแพร่ ไปสู่ บุ คลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด

   2.5-3-01

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด
ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)

   2.5-4-01

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

 2.5-3-01

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 
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ข้อมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ ตามคําสั่งสถาบันสหกิจศึกษาฯ ที่ 

004/57 (2.5-1-01) เพ่ือดําเนินการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานในการ
จัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มีการกําหนดประเด็นและเป้าหมาย
การจัดความรู้ (KM) ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันสหกิจศึกษาฯ จากผลการ
สรุปในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2558 (2.5-1-02)  โดยกําหนดให้มีประเด็นความรู้ 3 ด้าน
ดังน้ี 

1.  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร 

2.  การเพ่ิมประสิทธิผลในการทํางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.  การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายเข้า
ด้วยกัน และจัดทําเป็นฐานความรู้เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการบริหาร จัดการ และ
การดําเนินการตามพันธกิจของสถาบันสหกิจศึกษาฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตลอดจนการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ ต่อสาธารณชนต่อไป ทั้งน้ี
คณะกรรมการได้จัดทําเป็นแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557 เพ่ือใช้เป็น
เป้าหมายในการดําเนินการ 

ข้อ 2 มีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายจํานวน 2 กลุ่ม จากแผนการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2557 (2.5-2-01) โดย ได้กําหนด 2 กลุ่ม ดังน้ี  

1.  บุคลากรสถาบันสหกิจศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน  
2.  เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบฐานข้อมูลสหกิจ

ศึกษา 
ข้อ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดีตามประเด็นความรู้ระหว่างผู้ที่
เก่ียวข้องกับประเด็นการจัดการความรู้ ดังน้ี 

1.  การฝึกอบรม จํานวน 1 ครั้ง ได้แก่ เรื่อง อบรมฐานข้อมูลสหกิจศึกษา 
(2.5-3-01) 

ข้อ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้ในข้อ 3 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูป
ของบทความ เอกสาร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ KM ของสถาบันสหกิจศึกษาฯ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ บล็อกความรู้ 
และคลิปวิดีโอ เป็นต้น (2.5-4-01) 
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เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่จัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในปีการศึกษา 2557 ไปใช้ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมใน
หลักสูตรฝึกอบรม               (2.5-3-01) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 3 ข้อ 5ข้อ 5 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สงูกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

จุดแข็ง : 
- 

จุดที่ควรพฒันา : 
- 

แนวทางการพฒันา : 
- 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.5-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้ สถาบันสหกิจศกึษาฯที่

1/2557 
เอกสารหมายเลข 2.5-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สถาบันสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2558 
เอกสารหมายเลข 2.5-2-01 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557 
เอกสารหมายเลข 2.5-3-01 โครงการอบรมระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา 
เอกสารหมายเลข 2.5-4-01 เว็ปไซต์สถาบันสหกิจศึกษาฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดําเนินงาน 
เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดําเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดําเนินงาน 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเ ส่ียง  โดยมีผู้ บริหารระดับสู งร่ วมเ ป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

   2.6-1-01

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของส่วนงาน จากตัวอย่างต่อไปน้ี 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ

สถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง

ของกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

   2.6-2-01

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

   2.6-3-01

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

   2.6-3-01

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   2.6-5-01
2.6-5-02

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําส่วนงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 3 
หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งสถาบันสหกิจศึกษาฯ ที่ 

003.1/2556 เมื่อวันที่  15  มกราคม  2557 (2.6-1-01)  ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการ และมี
นักวิชาการศึกษาเป็นกรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดวางระบบ 
ดําเนินการ และติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และนําผล
เสนอต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ 2 จากภารกิจของสถาบันสหกิจศึกษาฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการที่เก่ียวข้องกับ 2 
ประเด็นหลัก ๆ คือ ด้านสหกิจศึกษา และด้านการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะ
กรรมการฯ จึงได้ทําการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 15  มกราคม  2557 (2.6-2-01) ประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ 

1.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
2.  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
3.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ข้อ 3 จากภารกิจของสถาบันสหกิจศึกษาฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการที่เก่ียวข้องกับ 3
ประเด็นหลัก ๆ คือ ด้านสํานักงานผู้อํานวยการ ด้านสหกิจศึกษา และด้านการ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งได้ทําการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่
เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน แล้วจึงได้พิจารณาการดําเนินงานปัจจุบันเพ่ือ
ประเมินโอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมทั้ง
วิธีบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้จัดลําดับดังน้ี (2.6-3-01) 

1.  ความถูกต้องของกระบวนการดําเนินงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
– ระดับความเสี่ยงสูง ยอมรับได้น้อย บริหารความเสี่ยงด้วย 

1.1  มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
1.2  ดําเนินงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
1.3  รายงานเงินทุนหมุนเวียนประจําเดือนต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย 

2.  ความถูกต้องด้านเนื้อหาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ – ระดับความเสี่ยงสูง 
ยอมรับได้น้อย บริหารความเสี่ยงด้วย 

2.1  โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน 
3.  ความน่าเช่ือถือของข้อมูลสารสนเทศทางด้านสหกิจศึกษาฯ – ระดับ

ความเสี่ยงสูง ยอมรับได้น้อย 
3.1  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหกิจศึกษา
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เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 4 ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก (2.6-3-01)  ได้มีการ

จัดทําการบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการ/กิจกรรมน้ัน พร้อมทั้งลําดับขั้นตอน
การดําเนินงาน การจัดการความเสี่ยง กําหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงระยะเวลาแล้ว
เสร็จ โดยได้พิจารณาความเสี่ยงของทุกขึ้นตอนการทํางานเพื่อให้ความเสี่ยงของ
โครงการ/กิจกรรมน้ันสําเร็จ (2.6-3-01)  

ข้อ 5 คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ซึ่งใช้แบบฟอร์ม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (RM.F1) (2.6-5-01)โดยแสดงให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ/กิจกรรม แล้วนําผลการดําเนินงาน
รายงานต่อคณะกรรมการประจําสถาบันสหกิจศึกษาฯ ทุกคร้ังที่มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และขอความเห็นชอบต่อผลการดําเนินงาน ได้แก่ การ
ประชุมคณะกรรมการประจํา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2557 
(2.6-5-02) 

ข้อ 6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ประจําไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยง กล่าวคือการประเมินความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ 2557 ได้ดําเนินการโดยพิจารณาจากภารกิจของสถาบันสห
กิจศึกษาฯ ใน 3 ประเด็น คือ ด้านสํานักงานผู้อํานวยการ ด้านสหกิจศึกษา และ
ด้านการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 
2557 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นและลุล่วงทุกโครงการ/กิจกรรม และเห็นว่าแนวทางนี้
เป็นแนวทางการดําเนินงานที่ดี ในปีงบประมาณ 2558 จึงได้ประเมินความเสี่ยง
ตามภารกิจของสถาบันสหกิจศึกษาฯ  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 ข้อ 6ข้อ 5 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สงูกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

จุดแข็ง : 
มีการบริหารความเสี่ยงตามภารกิจของสถาบันสหกิจศึกษาฯ โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 

จุดที่ควรพฒันา : 
- 
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แนวทางการพฒันา : 
สถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง

สม่ําเสมอเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และไว้วางใจในด้านสหกิจศึกษาฯ และการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.6-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ที่ 003.1/2556 
เอกสารหมายเลข 2.6-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน สถาบนัสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2557 
เอกสารหมายเลข 2.6-3-01 การประเมินความเสี่ยงประจําปี 2557 
เอกสารหมายเลข 2.6-5-01 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจําปี 2557 (รอบ 12 

เดือน) 
เอกสารหมายเลข 2.6-5-02 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันสหกิจศึกษาฯ 

ครั้งที่ 2/2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดําเนินงาน 
เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดําเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงาน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

   2.7-1-01
2.4-5-01

2. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
ส่วนงาน

   2.7-2-01

3. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปีที่ เ ป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน

   2.7-3-01

4. มีการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการประจํา
ส่วนงานพิจารณา

 

5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําส่วนงานมาปรับปรุงการ
ทํางานให้มีคุณภาพดีขึ้น

 

6. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการ
พัฒนางาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอก
สามารถนําไปใช้ประโยชน์

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 
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ข้อมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ 1 ได้ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม กล่าวคือ มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา 
2557 (2.7-1-01) สถาบันสหกิจศึกษาฯ ซึ่งมีหน้าที่กําหนดนโยบาย ระบบ และ
วิธีการประกันคุณภาพ ดําเนินการ พัฒนาระบบกลไกรวม (2.4-5-01) 

ข้อ 2 อัตลักษณ์ของสถาบันสหกิจศึกษาฯ คือ “สหกิจเด่น สื่อดัง ก้าวล้ําเทคโนโลยี” จึง
ได้กําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมของสถาบันสหกิจศึกษาฯ คือ “ระบบกลไกการให้บริการ
ด้านสหกิจศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีมาตรฐาน” ทั้งน้ีได้ให้คํานิยาม และ
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ PDCA (2.7-2-01)  

ข้อ 3 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีคําสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน รอบปี พ.ศ.2557 (2.7-3-01) และมีการ 
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 /2558 เมื่อวันที ่30 เมษายน 2558
 (2.7-3-01) เพ่ือติดตาม การดําเนินงานให้มีคุณภาพ  

ข้อ 4 เน่ืองจากสถาบันสหกิจศึกษายังไม่มีการประเมินคุณภาพภายใน รอบปี 2556 
ข้อ 5 
ข้อ 6 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย 

จุดแข็ง : 
- 

จุดที่ควรพฒันา : 
- 

แนวทางการพฒันา : 
- 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.7-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
เอกสารหมายเลข 2.7-2-01 อัตลักษณ์ของส่วนงาน 
เอกสารหมายเลข 2.7-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2557  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง 
ชนิดของตัวบง่ชี้ :  กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บขอ้มูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ส่ง SAR เกิน

กําหนดระยะเวลา
ที่กําหนด 4 วัน 

ส่ง SAR เกินกําหนด
ระยะเวลาทีก่ําหนด 

3 วัน 

ส่ง SAR เกินกําหนด
ระยะเวลาทีก่ําหนด 

2 วัน 

ส่ง SAR เกินกําหนด
ระยะเวลาทีก่ําหนด 

1 วัน 

ส่ง SAR ภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนด 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองถึงศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สํานํานักอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได้ 

การส่งรายงานการประเมินตนเอง วัน เกินกําหนด
2 วัน 

เกินกําหนด 2 
วัน 

3 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย 

จุดแข็ง : 
- 

จุดที่ควรพฒันา : 
ควรมีการจัดทาํสรุปแผน/ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพและผลพัฒนาหน่วยงาน 

แนวทางการพฒันา : 
- 
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ตารางที่ 7 ผลการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2557 รายตัวบ่งช้ี สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกส ์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมินข้อมูล ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบท่ี 1  พันธกิจหลัก 
1.1 ระบบและกลไกการ

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

4 ข้อ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ข้อ  5.00 

1.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4 - ค่าเฉลี่ย
4.1 

 4.64 

1.3 ระบบกลไกการให้บริการ
ด้านสหกิจศึกษาและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(อัตลักษณ)์ 

4 ข้อ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ข้อ  5.00 

ค่าเฉล่ียองค์ประกอบท่ี 1 4.88 
องค์ประกอบท่ี 2  การบริหารจัดการ 

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

7 ข้อ  4 

2 
ระบบการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

4 ข้อ ข้อ 1, 2, 3, 4 4 ข้อ  4 

3 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 
100 

- ร้อยละ 
100 

 5 

4 ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 4 ข้อ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ข้อ  5 

5 การพัฒนาส่วนงานสู่
สถาบันเรียนรู้ 

3 ข้อ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ข้อ  5 

6 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 ข้อ ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6

6 ข้อ  5 

7 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

3 ข้อ ข้อ 1, 2, 3, 3 ข้อ  3 

8 
การส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง 

เกินกําหนด
2 วัน 

- เกินกําหนด 
2 วัน 

 3 

ค่าเฉล่ียองค์ประกอบท่ี 2 4.25 
ค่าเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.42 

 

สําหรบัส่วนงานทีมี่พนัธกิจดา้นการสนบัสนนุ 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลยั 
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