
 

 

กิจกรรมถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง ตัวบงช้ีท่ี 7.4  ระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา  

และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณธรรม 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 

ณ หองประชุมรพีพัฒน  ช้ัน 3    

 

 

คุณเอ้ือ  ผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท 

คุณอํานวย นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

คุณประสาน นางศศิธร  แสงพุฒ 

  นางสาว ปยนันท หนองพงษ 

คุณกิจ  นางวิภาดา  กระจางโพธิ์       คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ผูชวยศาสตราจารยอภิรัติ  โสฬศ   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

นางสาวขนิษฐา  บวรสุวรรณ   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

นางสาวศจี   ชมพูออน    คณะบริหารธุรกิจ 

นางดวงตา  ลัคณาพาชื่นกุล   คณะวิศวกรรมศาสตร 

นางสุภาวดี   พุมไสว    คณะศิลปศาสตร 

 คุณลิขิต  นางสาวนงคลักษณ  สุทธิวานิชยะกุล 

   นางสาวนันทธยาภรณ  สมิตินันทน 

   นางจริยา  ชายหงษ 
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บันทึกการเลาเรื่อง 

เรื่อง  องคประกอบท่ี 7   

ตัวบงช้ีท่ี 7.4  ระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณธรรม 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 

ณ หองประชุมรพีพัฒน  ช้ัน 3   เวลา 11.00 น. 

- - - - - - - - - - - - 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุป 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น 

(อาจารยวิภาดา   

กระจางโพธิ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารยอภิรัติ  

โสฬศ) 

 

 

 

คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 

(นางสาวขนิษฐา   

บวรสุวรรณ) 

 

 

 

1. ใน 4 ป มีแผนสงเสริมใหไปศึกษาตอ มีแผนผูเกษียณ

และทดแทน 

2. สนับสนุนสมรรถนะการปฏิบัติงาน ใหมีการฝกอบรม 

ประชุม ดูงาน ศึกษาตอตรี,โท,เอก 

3. สงเสริมทํางานวิจัย 

4. ควบคุมการปฏิบัติงานตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

5. ตรวจสุขภาพประจําป ประกันอุบัติเหตุ มีเงินสวัสดิการ

ชวยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน/กรณีมีการเสียชีวิต 

6. สงไปฝกอบรมสถานประกอบการ 

7. คณะมีการประเมินความพึงพอใจบุคลากรทุกระดับ        

(ดานบริการ/ปฏิบัติงาน) 

 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ท้ังสายวิชาการและ

สนับสนุน ใหบุคลากรเขารวมประชุม (ท้ัง 2 สาย)   

2. ใหบุคลากรเขารับรางวัลดีเดนแตงกายผาไทย 

3. คณะใหเงินรางวัลลูกจางชั่วคราว  ปรับคาครองชีพ 

สวัสดิการบุคลากร เชน ชวยงานศพ 

4. มีการประเมินความพึงพอใจ 

 

      มีแผน 4 ป /รายป  มีการสํารวจการฝกอบรม/ศึกษา 

ไปอบรมจริยธรรม มีเงินศิษยเกาใหของรางวัลลูกจาง

ชั่วคราว  มีมุมหนังสือ อุปกรณคอม  สนับสนุนการทํา

ผลงาน  จัดอบรมการเขียนผลงานวิจัย   

(ผอ.ดวงแข :  มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 4  Happy  ให

หนวยงานทําข้ึน Web ดวย) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีเปนรูปธรรมภายใต

การวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 

2. มีระบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปน

การสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน 

3. มีระบบสวัสดิการและ

เสริมสรางสุขภาวะท่ีดีและ

สรางบรรยากาศท่ีดีให

บุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุน

บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมี

โอกาสประสบความสําเร็จ

และกาวหนาในอาชีพ 

5. มีระบบประเมินความพึง

พอใจ   บุคลากรทุกระดับ

อยางเปนระบบ 

 



 

 

 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุป 

คณะบริหารธุรกิจ 

(นางสาวศจี   ชมภูออน) 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

(นางดวงตา  ลัคณาพาชื่น

กุล) 

 

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร 

(นางสุภาวดี   พุมไสว) 

มีทําแผนพัฒนาเหมือนคณะอ่ืน ๆ สงคนไปอบรม  

จ.เชียงใหม    ปใหมใหเงินรางวัล     (ไมสาย ขาด ลา  ไม

เกิน 2,000 บาท ใหทอง  มีหองประชุมใหม  (ผอ.ดวงแข  

ใหถายภาพไว) 

 

       ไปอบรม/สัมมนา ใหเจาหนาท่ี/อาจารย ใหเขียนมา

เพ่ือเสนอคณบดี  มีรางวัลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดน  

1. มาแตเชา มากอน เลิกท่ีหลัง 

2. เงิน ผศ./รศ. มีเงินจากสมาคมผูปกครองให 

10,000 บาท  (ใหตอนเริ่มสงไมรอผลวาจะผาน/

ไมผาน 

3. มีเครื่องออกกําลังกาย  

 

       มีระบบสวัสดิการ  มีหอง Fitnes  มีฝกโยคะ   

หลังเลิกเรียน  มีจัดเตนแอโรบิค หลังเลิกงาน 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                              

 

 

 

 

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 

 

 


