
   

 

กิจกรรมถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง  ตัวบงช้ีท่ี 7.1 และ 7.2 ของ สกอ. 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 

ณ หองประชุมรพีพัฒน  ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี 
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บันทึกการเลาเรื่อง 
เรื่อง  7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

และสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2553 

ณ  หองประชุมรพีพัฒน  ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

นางรติกร   

บุญเพ็ง 

คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

     คณะวิทยาศาสตรฯ นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเก่ียวกับการ

จัดทําแผนพัฒนา และแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับกรอบพัฒนา

การศึกษาและไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวคิดและกระบวนการจัดทํา

แผนและใหรวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือจัดทํากรอบทิศทางและแนว

ทางการพัฒนาแลวจึงสรุปออกมาเปนภาพรวม ท้ังนี้  ในการจัดทํากรอบ

ทิศทางเอกสารท่ีประกอบ คือ ผังยุทธศาสตรของคณะ SWAT analysis 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของแตละป  คณะกรรมการ

ประจําคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะมากกวาปละ 2 ครั้ง 

ไดแก รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ รายงานการประชุม

คณาจารยฯ รายงานผลการตรวจสอบการเงินบัญชีพัสดุประจําป

งบประมาณ รายงานรายไดคาใชจายประจําปงบประมาณ สรุปผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ

ในแตละรอบก็คือ รอบ 9 เดือน 12 เดือน รายงานประชุมอาจารย 

คาใชจาย งบประมาณท่ีการเงินสรุปในแตละไตรมาส คณะวิทยาศาสตรมี

การบริหารจัดการการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ไดมีการประชุมคิดเปนรอยละ รอยละ 100 

และเขารวมประชุมของกรรมการ ในการเขารวมประชุมของ

คณะกรรมการคิดเปนรอยละ 80 โดยมีการนําสงเอกสารการประชุมอยาง

นอย 7 วัน กอนวันประชุม เอกสารท่ีเราใชประกอบก็จะเปนหนังสือ 

หนังสือเชิญประชุมโดยจะตองเรงสงหนังสือเชิญประชุมใหไดกอนอยาง

นอย 7 วัน มีลายเซ็นคณะกรรมการประจําคณะท่ีเขาประชุมไมต่ํากวา

รอยละ 80  

     คณะกรรมการประจําคณะมีการรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปการศึกษา  ผลการตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตรฯ  การ

ประเมินผลงานคณบดีของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเอกสารท่ีแนบคือ แผนการตรวจสอบ 

1. วิธีการใหมีองคประชุมใน

การประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะครบถวน ไมนอย

กวารอยละ 80 

  -  กําหนดวันและเวลาท่ี

แนนอนของทุกเดือน ซ่ึงเปน

วันท่ีไดกําหนดไมใหมีภาระกิจ

อ่ืน เชน  การสอน 

  -  นัดหมาย สงหนังสือ

ลวงหนา 1 - 2 สัปดาห 

สําหรับผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไม

สามารถใชผูแทนได 

  -  ใชผูแทนในกรณีท่ีกําหนด

เปนตําแหนงในการประชุม 

  -  ใกลวันประชุมโทรศัพท

เชิญอีกครั้ง 

2.  การติดตามการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการประจํา

คณะ มีระเบียบวาระการ

ติดตามงานและการรายงาน

ผลการดําเนินงานทุกเรื่อง 

รวมท้ังผลการประเมินการ

ปฏิบัติงาน  การประกัน

คุณภาพ  และเรื่องตาง ๆ ท่ี

ตองการความโปรงใสในการ

ทํางาน 
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ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. ธีรวรรณ 

ทรัพยคลาย  

คณะบริหารธุรกิจ 

ประจําปงบประมาณของสํานักงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบ

การเงินและบัญชีของสํานักงานตรวจสอบภายในของเรา สรุปผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2552 แบบฟอรมการสอบถามคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหาร 

คณะกรรมการประจําคณะมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมภิบาลและ

สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ัวไปท้ังองคกร เชน 

หลักการมีสวนรวม คือการเปดโอกาสใหบุคลากรหรือผูมีสวนเก่ียวของ

เขามามีสวนรวมการบริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 

เชน การแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการนักศึกษา ชวยใหขอมูล

ความคิดเห็นแนะนําและใหคําปรึกษา เอกสารแนบ คือ คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมงานกิจการนักศึกษา มีหนาเว็บไซตท่ี

ประกาศ เชน จัดซ้ือจัดจาง แสดงถึงความโปรงใส มีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 10 และมีรายงาน

ผลการตรวจสอบการเงินและบัญชี 

 

แนวทางการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ มีการตั้งคณะกรรมการ

ประจําคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะมีการประชุมซ่ึงการประชุมจะมี

การนําการบริหารงานของภารกิจแตละอยางของคณะเขาไปพิจารณา 

โดยจะมีการสงวาระการประชุมลวงหนาใหกับคณะกรรมการลวงหนาไม

นอยกวา 7 วัน การจดรายงานการประชุมสวนของการประชุมก็จะนํา

เรื่องของนโยบาย ยุทธศาสตร มีการปรับปรุงเรื่องเก่ียวแผน  เก่ียวกับ

งบประมาณ และแผนการรับนักศึกษาทางคณะก็จะนํากลับไปเสนอท่ี

ประชุมดวย การตรวจสอบในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง มีการตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการและมีตรวจสอบภายใน ตรวจสอบในเรื่อง

การเงินบัญชีพัสดุ คณะจัดใหมีระบบของการประเมินตนเอง และมีการ

ประเมินจากสวนอ่ืน ๆ อยางเชน จากนักศึกษา เพ่ือนรวมงาน  มีการ

กระจายอํานาจกันไปใหกับรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี ในบาง

งานก็จะมีการประชุมคณะกรรมการซ่ึงจะกําหนดเอาไววาไมนอยกวา ป

ละ 2 ครั้ง แลวก็มีการประเมินตนเอง จะเปนในสวนของ 7.1 ในเรื่องของ

การทํางานโดยหลักธรรมาภิบาล กําหนดการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะจะกําหนดเปนวันพุธซ่ึงเปนวันท่ีสวนมากอาจารยจะวางอยู

แลว  โดยจะสอบถามวา ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก วาทานจะวางหรือไม 

3.  การใชหลักธรรมาภิบาล

สงเสริมกรบริหารงาน เชน 

หลักการมีสวนรวม  มีการ

ประชุม  และชองทางรับความ

คิดเห็น  การใชแบบสอบถาม  

รวมท้ังชองทางสรางความ

โปรงใสในการทํางานท่ีมีการ

ตรวจสอบได  มีการเปดเผย

ขอมูลอาจใชชองทางเว็บไซต 

ซ่ึงตองพิจารณาวาขอมูลนั้น

ตองไมใชขอมูลสวนตัว 

4.  การประเมินผูบริหารของ

คณะ มีคณะกรรมการ

ดําเนินงาน แบบสอบถามตอง

ใหคณะกรรมการประจํา  

คณะเห็นชอบ และประกาศให

ทราบท่ัวกัน ซ่ึงอาจใช

แบบสอบถาม ซ่ึงสํานัก

ประกันคุณภาพกําหนดจะได

เปนมาตรฐานเดียวกันท้ัง

มหาวิทยาลัย 
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นางจุรีพร  

แสนมิง 

คณะ 

วิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวิทย            

ไวยทิพย 

คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 

ซ่ึงถาทานวาง ก็จะนัดประชุม เพ่ือจะไดมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวารอย

ละ 80 

 

การดําเนินงานมีคณะกรรมการประจําคณะ กรรมการบริหารวิชาการเพ่ือ

กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ กรรมการประจําคณะจะ

ประชุมตามแผนท่ีกําหนดไวคือ 4 ครั้งตอป มีการประเมินผลการทํางาน

ของคณบดีและรองคณบดี และรายงานผลการดําเนินงานประจําป  

รายงานผลเก่ียวกับการเงินการบริหารทรัพยสิน  โดยมีคําสั่งมอบหมาย

หนาท่ีของบุคลากรทุกระดับ  เอกสารหลักฐาน ไดแก คําสั่งแตงตั้ง

กรรมการประจําคณะ  กรรมการบริหารราชการ  แผนการจัดประชุม

ประจําป  หนังสือเชิญประชุม  กรรมการบริหารประจําคณะ ซ่ึงแจง

ลวงหนา 1 สัปดาห  รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ  การ

ประเมินคณบดี  รองคณบดี  สรุปผลการประเมิน  รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม ก.พ.ร. และ SAR ซ่ึงตองลงในเว็บไซตดวย  การรายงาน

ผลการเงินการบัญชีใรอบปงบประมาณ 2552  มีหนังสือมอบหมายหนาท่ี

บุคลากรแตละระดับ จุดเดนขององคประกอบท่ี 7 ผูบริหารใช

หลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผู

มีสวนไดสวนเสีย คณะไดใชระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ

รวมกับคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย และมีการนําเสนอผลการพึงพอใจตอ

ผูบริหารระดับสูง มีแนวทางในการพัฒนาใหบุคลากรในองคกรมีความพึง

พอใจมากข้ึน  ซ่ึงคือจุดเดนของคณะ  โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ในเรื่องระบบกลไกการจัดการความรูของคณะ  การหามาตรฐานเพ่ิม

สวัสดิการดานสุขภาพใหแกบุคลากรในคณะ  แผนปฏิบัติท่ีเปนโอกาสให

บุคลากรภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะอยางเปนรูปธรรม 

 

ปญหาในเรื่องของขอ 7.1 คือในเรื่องของการเรียกประชุม คือ 

คณะกรรมการประจําคณะท่ีเปนบุคคลภายนอกคอนขางเชิญประชุมยาก 

จะมีธุระไมคอยวางตองแจงลวงหนา ฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการโดยการท่ีจะ

สงจดหมายแลวก็นัดเชิญลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห ในเรื่องของ            

ธรรมาภิบาล สวนใหญจะมีการายงานเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการทุก

เรื่องไมวาจะเปนในเรื่องของการเงิน ในเรื่องบุคลากรหรือวาปญหา 

 

 



-๔- 

 
 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 

 

 

นายสุนทร   

เหรียญจื้อ 

ศูนยการจัดการ

ความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. มยุรี              

เรืองสมบัติ 

คณะ

สถาปตยกรรม

ศาสตรและการ

ออกแบบ 

ท่ีเกิดข้ึนในคณะ จะรายงานในคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือขอแนวทาง/

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ แลวก็นํามาปฏิบัติ 

 

ในเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ ถาทําครบ 5 ขอ จะไดคะแนนเต็ม ในขอ 4 สภา

สถาบันและกรรมการ  คณะกรรมการในคณะ  หมายถึง  คณะกรรมการ

ประจําคณะ  ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย 

ซ่ึงสามารถเบิกเบี้ยประชุมได แตกรรมการบริหารคณะเปนกรรมการท่ี

ตั้งข้ึน ไมไดมีกฎหมายรองรับ เพราะวาในกรรมการบริหารคณะนั้น จะเปน

รองคณบดี หัวหนาสาขา  มีคณบดีเปนประธาน คณะกรรมการบริหารคณะ

จะไมมีบุคคลภายนอก ถากรรมการประจําคณะจะมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก ในสวนของคณะกรรมการประจํา คณะจัดใหมีการประเมินผล

งานของคณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดเกณฑการประเมิน

อธิการบดีกันไวลวงหนา  มีการประกาศทําเปนเหมือนลักษณะขอตกลงท่ี

อธิการบดีจะตองถูกประเมิน   สวนในคณะเม่ือคณะกรรมการประจําคณะ

เห็นชอบ เกณฑการประเมินคณบดี จะมีการประกาศใหกับบุคลากรในคณะ

รับทราบ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีแบบสอบถาม ซ่ึงสํานักประกันคุณภาพได

กําหนดไว ซ่ึงจะไดมีการดําเนินการเปนมาตรฐานเดียวกัน 

      การประชุมกรรมการท่ีไมต่ํากวารอยละ 80  การสงผูแทนจะตอง

พิจารณาวา ตําแหนงนั้นเปนตําแหนงในตําแหนงหรือไม คือ เปนกรรมการ

ประจําคณะโดยชื่อตําแหนงเชน เปนตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา เปน

ตําแหนงท่ีสามารถจะมอบหมายใหผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนมาประชุมแทนได 

แตถาเปนกรรมการในลักษณะผูทรงคุณวุฒิมาไมไดจะใชผูแทนไมไดเพราะ

เปนตําแหนงติดตัว 

      ในเรื่องความโปรงใสของหลักธรรมาภิบาล การนําขอมูลข้ึนเว็บไซต 

จะตองเปนขอมูลซ่ึงไมกระทบตอขอมูลสวนตัว 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ ใชวิธีการโทรคุยกับผูทรงคุณวุฒิกอนวาวาง

ชวงเวลาไหนแลวจึงมาตรวจสอบตารางสอนของอาจารยในคณะ เพ่ือ

กําหนดวันและเวลา ทําใหไมเกิดปญหามากเรื่องผูเขารวมประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ แตอาจจะเกิดบางเปนบางทานเพราะวาติดธุระ

จริง ๆ แตสวนนอย 
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นางสุจินดา          

รังสิกรรพุม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

 

นางอุมาพร  

เจริญพัฒน 

คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 

การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน จะกําหนดประชุมเปนวันพุธ

ปลายเดือน เพราะฉะนั้นคณะกรรมการทราบและจะทําตัวใหวางวันพุธ 

แลวเม่ือใกล ๆ วันประชุมก็จะใชวิธีโทรศัพทเชิญกอน จึงทําหนังสือตาม

ไปอีกครั้ง ทุกคนจะไดมาครบองคประชุม สวนใหญสถาบันวิจัยฯ จะครบ

องคประชุมไมคอยขาด 

 

หลักเกณฑสําคัญเรื่องของการประชุม ควรจะมีหลักธรรมาภิบาล หรือ

สงเสริมการบริหารงานทุกอยางเขาไปอยูดวย หรือสงเสริมการบริหารงาน

ทุกอยางเขาไปอยูในดวย  ถึงจะเรียกวาประสบความสําเร็จ 

 

 

 

 

   

 

 

 



                                                                                                              

 

 

 

 

ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังจากการทํา After Action Review (AAR) 

ของกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ๙ องคประกอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ สกอ.  

องคประกอบท่ี ๗ : การบริหารและการจัดการ  เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๑. เปนการสะทอนใหเห็นประเด็นปญหาจากผูปฏิบัติงานโดยตรงเพ่ือนํามาแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการ

บริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  ๒.  ขอคนพบจากการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

๒.๑  การใหมีกรรมการเขาประชุมคณะกรรมการประจําคณะไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ ตามตัวบงชี้             

ท่ี ๗.๑ มีการทําความเขาใจในเรื่องการสงตัวแทนเขารวมประชุมไดในกรณีเปนกรรมการโดยตําแหนง (ไมไดมาจากการ

เลือกตั้ง) 

๒.๒  ยังไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับ ตามตัวบงชี้ท่ี ๗.๒  คณะสวนใหญ

จะประเมินเฉพาะคณบดี สวนหนวยงานสนับสนุนสวนใหญยังไมมีการประเมินทุกระดับ  และมีขอแสดงความคิดเห็นจาก

ผูเขารวมกิจกรรม ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินผูบริหาร ซ่ึงไดประสานงานกับผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ

เพ่ือดําเนินการแลว 

๒.๓  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๕  เรื่องศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  การเรียนการสอน  และการ

วิจัย ทุกหนวยงานจะอางอิงขอมูลของสํานักวิทยบริการท้ังหมด ซ่ึงแตละหนวยงานควรท่ีจะเชาไปตรวจสอบขอมูลระบบ

ติดตามแผนปฏิบัติราชการ ท่ีกองนโยบายและแผนรวบรวมขอมูลมาใหสํานักวิทยบริการนําเขาระบบใหถูกตองและ

ครบถวนและควรนําขอมูลไปทําการวิจัยสถาบัน (ตาม ก.พ.ร. กําหนด) 

๒.๔  ผูปฏิบัติงานยังขาดความเขาใจในตัวชี้วัดท่ี ๗.๖ ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนา

หนวยงาน  โดยยังเขาใจวาการบริการวิชาการตอสังคมคือการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวม  และยังไมมี

กระบวนการและกลไกในการนําขอคิดเห็นจากบุคคลภายนอกท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการมาดําเนินการเพ่ือ

พัฒนาหนวยงานอยางเปนรูปธรรม 

๒.๕  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๗ พบวา ควรหาวิธีการหรือมาตรการจูงใจใหอาจารยสงผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพเขารวมแขงขันระดับชาติหรือนานาชาติ ใหครบทุกคณะ 

๒.๖  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๘ การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา พบวา ควร

ตองมีการกํากับติดตามการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงถึงระดับสาขาวิชาในกรณีท่ีไมสามารถรับนักศึกษาไดตาม

เปาหมาย 

๒.๗  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๙  จะมีปญหาในเกณฑระดับท่ี 8 ในเรื่อง การนําผลการประเมินการดําเนินงานของ

ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ พบวา ทุกหนวยงานใชการจัดสรรเงินรางวัล ก.พ.ร. เปนหลักฐาน  ซ่ึงมี

การเสนอวาควรหาวิธีการสรางแรงจูงใจอยางอ่ืน 



 

 

 

๒.๘  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหาการบริหารและการจัดการ พบวา แตละคณะ/สถาบัน/สํานัก/

กองควรตองมีการกํากับดูแลวางแผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน  ตั้งแตตนปการศึกษาหรือปงบประมาณ 

เพ่ือใหการดําเนินงานไมตองมีการทํางานหรือทําหลักฐานยอนหลังเม่ือถึงเวลาใกลตรวจประเมิน 

 

 


