
COP: Good Pracetice: องค์7 kpi 7.9 sar 2552/ กนผ./ 23 พ.ย.53 

 
 

กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง  หน่วยงานท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 องคป์ระกอบ ปี 52  

 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 7.9 ระดับความสาํเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมายของระดับองคก์รสู่ระดับบุคคล 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 
ณ  ห้องประชมุรพีพัฒน์  ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี 

 
คุณเอ้ือ  ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
คุณอํานวย ผศ.ดวงแข สุขโข   ผู้อํานวยการศูนย์การจัดการความรู้ 
คุณประสาน ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์  ผู้อํานวยการกองกลาง 
คุณกิจ  ผศ.อุษา  ต้ังธรรม   อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
คุณลิขิต  นางรตนมน จันทรอุทัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
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COP: Good Pracetice: องค์7 kpi 7.9 sar 2552/ กนผ./ 23 พ.ย.53 

 
บันทึกการเล่าเรื่อง 

เรื่อง  หน่วยงานท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 องคป์ระกอบ ปี 52  
 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัดที่ 7.9 ระดับความสาํเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมายของระดับองคก์รสู่ระดับบุคคล 
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 

ณ  ห้องประชมุรพีพัฒน์  ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
ผศ.อุษา  ต้ังธรรม 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มขีั้นตอนการดําเนินงาน
ดังน้ี 
-  กําหนดแนวทางในการประเมินผลของคณะ  
-  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
-  มีการกําหนดอัตลักษณ์ 
-  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายการดําเนินงาน
โดยเช่ือมโยงจากแผนยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์ 
- เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์มาสู่แผนปฏิบัติงาน 
- มีการยืนยันวิสัยทัศน์ 
- ใหม้ีการรายงานผล 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
- มีการประเมนิผลการดําเนินงาน  การดําเนินงานที่
ไม่บรรลุเป้าหมายให้มีการแก้ไขปรับปรุง  
- การเช่ือมโยงผลงานกับแรงจูงใจ  ซึ่งไม่จําเป็น
จะต้องเป็นเงินรางวัลเพียงอย่างเดียว  เป็นอ่ืนๆ ได้แก่ 
โล่ห์  เกียรติบัตร  
- มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการจ่ายเงินรางวัล  ฝาก
ให้มีการพิจารณาเรื่องน้ี 
 

- ดําเนินงานให้ครบทั้งหมด 8 ระดับ 
1. กําหนดแนวทางในการประเมินผล
การดําเนินงานของหน่วยงาน 
2. มีแผนประเมินผล และมีการ
รายงานผล 
3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย
การดําเนินงาน 
4. มีการทําแผนที่ยุทธศาสตร์ 
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์  มีการ
ทบทวนแผน 
6. มีระบบติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผน  และมีการรายงานผล 
7. มีการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายการดําเนินงาน 
8. มีการนําผลการประเมินมาเช่ือม
เข้ากับระบบการสร้างแรงจูงใจ  โดย
กําหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล
ตามผลงาน 
- ให้นําเรื่องเขา้วาระการประชุม 
CEO เพ่ือพิจารณาแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจอ่ืนๆ ทดแทนเงิน
รางวัล ก.พ.ร.  ซึ่งต่อไปอาจจะไม่มี
แล้ว 
 

 



                                                                                                              

 

 

 

 

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 

 

 


