
 

 

บันทึกการเลาเรื่อง 

เรื่อง ๘.๒ การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

ณ หองประชุมรพีพัฒน  ช้ัน  ๓  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

     

   คุณเอ้ือ  ผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท 

   คุณอํานวย ผูชวยศาสตราจารยดวงแข  สุขโข 

   คุณประสาน นายสุนทร   เหรียญจื้อ 

   คุณกิจ  นายวีรวุฒิ   อนฟก  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

     นางสาวนัยนา   หลงสะ  คณะบริหารธุรกิจ 

     นางสาวจินตนา  ดิสสานนท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

     นายเอกพงศ อินเก้ือ  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

     นางสาวสิริพร พุมไสว  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

     วาท่ี ร.ต.เกริกวุฒิ  รังสีปญญา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

     นายชัยวุฒ ิ ชัยฤกษ  คณะศิลปศาสตร 

     นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ  กองกลาง                           

คุณลิขิต  นางสาวจินตนา คุมอยู  กองกลาง 
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บันทึกการเลาเร่ือง 

เร่ือง ๘.๒ การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

ณ หองประชุมรพีพัฒน  ช้ัน  ๓  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

นายวีรวุฒิ  อนฟก 

คณะเทคโนโลยีส่ือสาร 

มวลชน 

 

 

นางสาวนัยนา  หลงสะ 

คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทําไดถึงระดับ ๔ สวนระดับท่ี ๕ 

ผลการประหยัดงบประมาณยังทําไมได เนื่องจากยังไมทราบ        

อัตราคาใชจาย สวนขออ่ืนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ มีผลการ

วิเคราะห มีแผนการใชทรัพยากร 

 

คณะบริหารธุรกิจ ทําได ๕ ขอ 

   ขอ ๑ มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการ   

           โดยมีคณบดีเปนประธาน 

   ขอ ๒ มีการประชุมเพ่ือวิเคราะหความตองการ และงาน   

           อาคารสถานท่ีจะสรุปผลเสนอผูบริหารในการสรุปจะ 

           บอกความตองการเชนหองเรียนมีเทาไร ขาดเทาไร 

           และผูบริหารจะประชุมรวมกับวิชาการ และวิชาการ       

           จะเปนคนทําเรื่องขอใชไปยังคณะอ่ืน เชน คณะ  

           อุตสาหกรรมสิ่งทอ ,คณะศิลปศาสตร และก็จะมีการ 

           วิเคราะหความตองการใชในคณะเอง เชน หองของ 

           ปริญญาโทท่ีเปดสอนภาคคํ่า กลางวันไมไดใช ก็อาจจะ 

           ใหปริญญาตรีใชในชวงกลางวัน 

   ขอ ๓ นําผลการวิเคราะหจากขอ ๒ มาจัดทําเปนแผนการใช 

           ทรัพยากรรวมกันภายใน การใช แบงเปน หองเรียน  

           หองประชุมรถราชการ และอ่ืนๆ (เชนโรงอาหาร   

           สนาม ลานเอนกประสงค) และการจัดทําแผนจะนํา 

            ผลการวิเคราะหจากรายงานการประชุมดวย และดูจาก 

           ปฏิทินงานวาแตละท่ีมีการใชอะไรบาง 

   ขอ ๔ แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอก ดู 

           จากสถิติการใชของปท่ีแลวมีท่ีอ่ืนมาใชของคณะชวง 

           ไหนบางและนํามาทําเปนแผน 

    

 

 



 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.จินตนา  ดิสสานนท 

คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร 

 

 

 

 

 

นายเอกพงศ  อินเก้ือ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ 

 

 

 

น.ส.สิริพร  พุมไสว 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่น 

 

 

   ขอ ๕ นําสถิติผลการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมาทํา 

           เปนผลการประหยัด แยกเปนตารางของแตละประเภท 

           จะทําในลักษณะหองประชุม รถราชการ อ่ืนๆ เปนตน 

ผลการประหยัดท่ีเกิดข้ึน 

คณะบริหารธุรกิจจะมอง ๒ ลักษณะ คือ 

    ๑. ผลการประยัดเกิดจากคณะบริหารยืมหนวยงานอ่ืน 

        บริหารประหยัด 

    ๒. หนวยงานอ่ืนใชของคณะบริหาร   

        มหาวิทยาลัยประหยัด 

        โดยไมตองไปเชาท่ีอ่ืนและบริหารจะนําผล  

        ท้ังหมดสรุปเสนอผูบริหาร 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ทําไดไมถึง ๕ ขอ 

ทําได ๔ ขอ เนื่องจากตึก/อาคารเรียนไมเพียงพอ   อยูแลว ถามี

กิจกรรมอาจตองไปเชาภายนอก เชน  

คุรุสภา ทําใหไมสามารถประหยัดได สําหรับในปการศึกษาตอไป 

คณะคหกรรมมีตึกใหม มีหองเรียน      หองประชุมมากข้ึน 

สามารถรองรับการใชท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอกได อาจ

ทําไดถึงขอ ๕ แตตองรอดูแผนของผูบริหารเรื่องการใชหองดวย 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ทําได  ๕ ขอ ใช

แนวทางเดียวกับคณะบริหาร สวนขอสุดทายผลการประหยัดจะมี

การใชของหนวยงานอ่ืนและหนวยงานอ่ืนมาขอใช ก็จะเปนการ

รายงานผลอยูในตัวแลว และขออ่ืนก็จะเปนแนวเดียวกับคณะ

บริหาร คือ มีการประชุมผูบริหารคณะ มีการวิเคราะหติดตามผล 

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ทําได ๕ ขอ คณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ เปนคณะเล็ก     จํานวนบุคลากรและ

นักศึกษามีนอยแตก็มีการเปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกเขามาใช

ทรัพยากรของคณะ หนวยงานภายนอกมาขอใช เชน ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ ขอยืมหองก็จะคิดคาใชจายตามอัตราท่ี

กําหนด หนวยงานภายในท่ีมี มาขอใชจะมีคณะบริหาร คณะศิลป

ศาสตร จะมาขอใชหองเรียน  กองพัฒนานักศึกษา  ขอใชรถ

ราชการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  ขอใชเครื่องทอ 

 



 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

วาท่ี ร.ต.เกริกวุฒิ  รังสี

ปญญา 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

 

 

 

นายชัยวุฒิ  ชัยฤกษ 

คณะศิลปศาสตร 

 

 

 

 

 

นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ 

กองกลาง 

 

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ทําได ๕ ขอ 

ปญหาของคณะครุศาสตรคือผูปฏิบัติไมมีอํานาจ     ในการ

ตัดสินใจในการเขารวมประชุมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือวิเคราะหความ

ตองการใช  

อยากใหผูบริหารผลักดันใหผูมีอํานาจตัดสินใจ 

ใหความสําคัญและเขารวมประชุมและตัดสินใจ 

 

คณะศิลปศาสตร ทําได ๔ ขอ  

ทรัพยากรของคณะ  จะมีปญหาเรื่องหองเรียน อาคารจะเปน

อาคาร  อนุรักษ พ้ืนไม  เม่ือมีหนวยงานอ่ืนมาขอใชก็จะใหมาดู

สถานท่ีกอน เม่ือมาดูแลวผูใชจะเปลี่ยนใจ 

เนื่องจากเปนพ้ืนไมและมีกลิ่นอับ ท่ีมีมาใชบางตอนนี้คือโรงยิม

สมาคมเทคอนโด มาขอใช ก็จะเก็บ ขอมูลการใชไว 

 

กองกลาง  จะรับผิดชอบดูแลในระดับมหาวิทยาลัย   ซ่ึงทําได ๕  

ขอ  

ขอ ๑ มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ วิเคราะหความ

ตองการ โดยมีผูแทนจากทุกคณะ  

ขอ ๒ มีการวิเคราะห โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ แตละหนวยงาน 

แนวทางการพัฒนาในขอนี้ ควรให   คณะกรรมการ วิเคราะห

ความตองการการใชทรัพยากรรวมกันของมหาวิทยาลัย ใหชัดเจน

และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของมหาวิทยาลัย ขอ ๓ และ

ขอ ๔ แผนการใชจะไดขอมูลจากทุกคณะ และใชขอมูลในขอ ๓ 

และขอ ๔ เปนผลการประหยัด และใชอัตราคาเชาทรัพยสินตาม

เกณฑของมหาวิทยาลัยเปนตัวประเมิน วาในปการศึกษา มีผลการ

ใชทรัพยากรแตละประเภท ไดแก หองเรียน  หองประชุม รถ

ราชการ และอ่ืนๆ ประหยัดไดเทาไร 

 

 

 



                                                                                                  KM : ๒๑-๑๒-๒๐๑๐ 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังจากการทํา After Action Review (AAR) 

ของกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ๙ องคประกอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ สกอ.  

องคประกอบท่ี ๘ : การเงินและงบประมาณ (เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

 

๑.  ผูรับผิดชอบงานดานการเงินและงบประมาณของคณะ/หนวยงานสนับสนุนสวนใหญเปนผูรับผิดชอบใหม 

ยังไมมีประสบการณและพบวาในคณะ/หนวยงานสนับสนุนยังไมมีแผนกลยุทธทางการเงิน จึงควรใหกองคลังชวย

ประชุมแนะนําและติดตามอยางนอย ๓ ครั้ง ตอป (รอบ ๖ , ๙ และ ๑๒ เดือน) 

๒.  มหาวิทยาลัยควรมีการประกาศนโยบายการใชทรัพยากรรวมกัน และผูบริหารควรกํากับติดตามและชวย

แกปญหาในการดําเนินงานแกผูปฏิบัติงาน 

 


