
   

 

 

 

กิจกรรมถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง ตัวบงช้ีของ สกอ. ท่ี ๗.๓ มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายใน

และภายนอกเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

ณ หองประชุมรพีพัฒน  ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิกาบดี 

 

 คุณเอ้ือ   ผศ. สุภัทรา  โกไศยกานนท 

 คุณอํานวย ผศ. ดวงแข  สุขโข 

 คุณประสาน คุณชูศรี  นิลรําไพ            กองกลาง 

 คุณกิจ  ผศ.ลักขณา  จาตกานนท    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 คุณลิขิต  คุณสุนทร  เหรียญจื้อ        ศูนยการจัดการความรู 
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บันทึกการเลาเรื่อง 
เรื่อง ตัวบงช้ีของ สกอ. ท่ี ๗.๓  

วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 

ณ หองประชุมรพีพัฒน  ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิกาบดี 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.ลักขณา จาตกานนท

คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร 

เลาวาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ไดดําเนินการจัดกิจกรรม

การจัดการความรูตามแผนการจัดการความรูของคณะครบท้ัง ๗ 

ข้ันตอน โดยคณะไดดําเนินงานในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

   ๑. การบงชี้ความรู คณะจะใชองคความรูในคลังความรู ซ่ึงไดมา

จากความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูในคณะแลวนํามาจดบันทึก รวบรวม

จัดพิมพ อาจจะมีเปนเนื้อหาบรรยาย และภาพประกอบ โดย

จัดพิมพใหสวยงาม แลวนําไปจัดเก็บไวในคลังความรูท่ีมีอยูใน

เว็บไซตของคณะ โดยจัดไวเปนชื่อหัวขอ “คลังความรู” และ 

“ทะเบียนความรู” รวมท้ังจัดเก็บไวในเอกสารเพ่ือนําไปใสไวใน

แฟมซ่ึงอยูในงานประกันคุณภาพ และจัดลงเก็บไวเปนระบบ 

ระยะเวลาการดําเนินงานจะมีท้ังเปนปการศึกษาและปงบประมาณ 

สวนงานของการดําเนินการจะใชเปนปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัด

ท่ีกําหนดไวตามของคณะจะเปนเรื่องของจํานวนองคความรู โดย

กําหนดเปาหมายไว ๑๒ เรื่องตอป กลุมเปาหมายก็คือทุกสวนใน

คณะท่ีนําองคความรูมาใหไวกับงาน KM ของคณะ และงาน KM ก็

จะนําความรูเหลานั้นไปเผยแพรตอ 

   ๒.  การสรางและแสวงหาความรู 

        คณะฯ มีการดําเนินการสรางและแสวงหาความรูท้ังภายใน

และภายนอกคณะ 

        -  ภายในคณะฯ มีท้ังงานดานวิชาการ (งานสอน) และงาน

ดานสายสนับสนุน โดยจะมีการสรางและแสวงหาความรูจากการ

จัดฝกอบรมภายในแลวนําองคความรูมาถายทอดและแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน หรือจะเปนการสรางองคความรูข้ึนมาเองภายใน

คณะฯ 

       -  ภายนอกคณะฯ มีการแสวงหาความรูภายนอก โดยการสง

อาจารยหรือบุคลากร/เจาหนาท่ีไปรวมกิจกรรมภายนอกเพ่ือรับ- 

 



   

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 ความรูใหม ๆ ท่ียังไมเคยไดรับการฝกอบรมหรือพัฒนาโดยผูท่ี

คณะสงไปรวมกิจกรรมจากภายนอกจะตองมีการรายงานผลการไป

เขารวมกิจกรรมวามีประโยชนอยางไรบางและไดองคความรูอะไร

ใหม ๆ กลับมาเลาใหอาจารยและบุคลากรภายในคณะไดทราบ

ดวย ท้ังนี้  งานบุคลากรของคณะฯ จะตองจัดทําแบบฟอรมการ

รายงานไว  โดยงานบุคลากรของคณะตองประสานขอขอมูลจาก

งานประกันฯ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มีเกณฑกําหนด

ไวในหนวยงานวา ในรอบ ๑ ป อาจารยและบุคลากร  ไดรับการ

พัฒนาดวยการ 

 

 



                                                                                                              

 

 

 

 

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 

 

 


