
ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุป

ผศ.ดร.ศิริรัตน   องคประกรณกุล 1.การนําองคกร

-  ผูบริหารและบุคลากรทุกภาคสวน มีแนวทางการทบทวน วิสัยทัศน ผูบริหารใหบุคลากรทุกภาคสวนจัดทําแผนดําเนินการ

พันธกิจ และคานิยมหลักที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับ ในเรื่องพันธกิจ วิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและ

ผูมีสวนไดสวนเสียรวมทั้งมีการสื่อสาร เพื่อถายทอดทิศทางดังกลาว ระยะยาว รวมทั้งความคาดหวังในผลการดําเนินการ

สูบุคลากรโดยใชระบบ System  Get  Clear  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได

อันจะ สงผลใหการดําเนินการบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว สวนเสีย มีการกระจายอํานาจ การตัดสินใจ

-  ผูบริหารสงเสริมการกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิด การสรางนวัตกรรม และการเรียนรู  รวมถึงการตรวจ

แรงจูงใจและความรวมมือภายในองคกร ประเมินวาหนวยงานมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีและมี

-  ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดและสวนเสีย กําหนดตัวชี้วัด การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและ

ที่สําคัญและกําหนดระบบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ชุมชน

โดยผูบริหารสวนหนึ่งเปนผูตรวจประเมิน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการ

จัดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นตอสังคม เนื่องจากการดําเนินการของ

องคกร โดยจะมีคณะกรรมการจากภายนอก คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย

เปนคณะกรรมการดําเนินการ

-  ผูบริหารระดับสูง ใหความสําคัญ (ตระหนัก)ในเรื่องของ PMQA

 อยางมากเพราะจะตองนํามาใช ป 2553 อยางครบถวน  100% 

-  ผูบริหารระดับสูง สรางแรงจูงใจแกคณะ/หนวยงานที่ไดคะแนนสูง

โดยการใหรางวัลเปนเงินและการศึกษาดูงานนอกพื้นที่

อาจารยทง                        ลานธารทอง            ประธาน

อาจารยพิเชฐ                   จิรประเสริฐวงศ       กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยวราลี   ศรีสมบัติ                  เลขาฯ



 

สรุปโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการความรู 
เร่ือง การบริหารจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บันทึก   การเลาเรื่อง การวางแผนเชงิกลยุทธ  (หมวด 2) 
 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
ผศ.ดร.ศิริรัตน วงศประกรณกุล    การวางแผนเชิงกลยุทธ 

 (หมวด 2) 
เปนการตรวจประเมิน

วิธีการกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค

เชิงกลยุทธ แผนกลยุทธ

หลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการ 

และการถายทอด

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร และกลยุทธ

หลัก รวมทั้งแผนปฎิบัติ

ราชการที่ไดจดัทําไว เพื่อ

นําไปปฏิบัติและการ

วัดผลความกาวหนา 

แผนที่ตองจัดทํา มี 2 

แผนดังนี ้

1.แผนระยะ 4 ป 

2.แผนพัฒนาประจําป 

 

 

 

 

ขั้นตอนในการจัดทําแผน 

1. ขั้นเตรียมการวางแผน 

1.1 รวบรวมขอมูล สารสนเทศเพื่อ

การวางแผน ระยะ 4 ป 

1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก/

ใน /SWOT 

1.3 วิเคราะหนโยบาย 

1.4 บูรณาการแผน 

2. การดําเนินงานการแผน 

2.1 มอบหมายผูรับผิดชอบ 

2.2 กําหนด/นําเสนอตัวช้ีวัดและ

โครงการ 

2.3 การกํากับติดตามโครงการ และ

การรายงานผล 

2.4 การประเมนิแผน 

3. จัดทําแผนพัฒนาประจําป 

3.1 ฝาย/สายงาน ทบทวนภารกิจ

ประจํา/โครงการพัฒนา/ประเด็น

ยุทธศาสตร/สภาวะการเปลี่ยนแปลง

ภายใน/ภายนอก 

3.2 ฝาย/สายงาน จัดทําแผนพัฒนา

ประจําป 

3.3 คณะกรรมการบริหาร ม.พิจารณา

แผนพัฒนาประจําป 

3.4 สงแผนพัฒนา(คําของบประมาณ) 

ใหมหาวิทยาลัย 

 

 



 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
  

 

 

 

 

 

4. แผนปฏิบัติการประจําป 

4.1 ฝาย/สายงาน ทบทวนแผนฯ 

ภารกิจ แผนยทุธศาสตร 4 ป เพื่อ

กําหนดกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

4.2 นําเสนอแผนตอคณะ

กรรมการบริหาร ม. 

4.3 เผยแพรประชาสัมพันธ 

แผนปฏิบัติการประจําป ใชเปนกรอบ

ทิศทางใหหนวยงานที่เกีย่วของ

นําไปสูการปฏิบัติ โดยแผน

ยุทธศาสตร 4 ปจะตองเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร เปาหมายและตัวช้ีวัด 

-ในการตรวจประเมิน ผูตรวจตอง

ตรวจหา Verify และ Clarify เพื่อหา 

Best/Good Practise และ ขอใดบางที่

เปน OFI ซ่ึงตองไดรับการแกไข และ 

GAP 

- คณะกรรมการชุดบริหาร ตอง

กําหนดนโยบายแผนประจําปกอน 

จากนั้นคณะกรรมการบริหารคณะ 

จัดทํานโยบายยอย ตองแลวเสร็จ

ประมาณ มิถุนายน ของทุกป 

-คณะวิชา ตองทําแผนใหแลวเสร็จ

ภายใน สิงหาคม โดยฝายแผน 

- สัปดาหที่ 2 ของเดือนกันยายน 

จะตองเสร็จสิน้ สป.ที่2 ของเดือน

กันยายน  

เสนอโดย 
1. ผศ.สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ 

2. น.ส.สมใจ   แซภู 

3. น.ส.โปรดปราน  เพชรสด 

4. นายสารสิทธิ์   บุพพานนท 



กลุม 3       
บันทึกการเลาเรื่อง 

หมวดที่ 3  การใหความสําคญักับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
ผศ.ดร.ศิริรัตน   องคประกรณกุล 

 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA)  Public  Sector  Management  
Quality  Award   
ลักษณะสําคัญขององคกร  
สภาพแวดลอม  ความสัมพนัธและความ
ทาทาย 
หมวดที่ 3  การใหความสําคญักับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 ความรูเกี่ยวกบัผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

3.2 ความสัมพันธและความพงึพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนการตรวจ

ประเมินวาสวนราชการกําหนดความ

ตองการ  ความคาดหวังและความนิยม

ชมชอบของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสยีอยางไร  รวมถึงสวน

ราชการ มีการดําเนินการอยางไร  ใน

การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย  การกําหนด

ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพงึพอใจ

และนําไปสูการกลาวถึงสวนราชการ

ในทางด ี

1.  ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย  มีเกณฑในการ

ดําเนินการ  ดงันี้ 

      1.1  การกาํหนดกลุมผูรับบริการ 

             โดยการจัดอบรมใหกับ

บุคลากร  และระดมความคดิเห็น   

เพื่อพิจารณาจาํแนกกลุมผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย  พรอมทั้งยึด

หลักการและกาํหนดเกณฑการจําแนก

ตามพันธกิจ  กิจกรรม  กระบวนการ

ทํางานและจดัลําดับความสําคัญ 

  

 

 



 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
        1.2  การรับฟงและเรยีนรู  เพื่อการ

กําหนดความตองการของผูรับบริการ 

     โดยเปดชองทางรับฟงขอมูลจากการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

แหลงฝกปฏิบัติวิชาชีพ           ศิษยเกาและ

ผูรับบริการ  แสดงความคิดเห็นในโอกาส

ตาง ๆ เชน  การประชุม  การสัมมนา  และ

นําขอมูลมาปรับปรุง  การวางแผนประจําป   

2.  ความสัมพันธและความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ดําเนินการดังนี้ 

      2.1  การสรางความสัมพันธกับ

ผูรับบริการ  และผูมีสวนไดสวนเสีย 

-  การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ

โดยดําเนินงานตามนโยบายใหสอดคลอง

กับมหาวิทยาลัย  เขารวมกิจกรรม                

จัดโครงการอบรมผูปกครอง  

บุคคลภายนอกมีสวนรวม 

-  กลไกหลัก ๆ  ที่ผูรับบริการติดตอสวน

ราชการ  โดยมีชองทางตาง ๆ ดังนี้             

ทําหนังสือราชการ  โทรศัพท โทรสาร           

E- mail/Website  จัด  Road  Show  สโมสร  

อาจารยที่ปรึกษา  (อยางนอย  2 ชองทาง) 

-  กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

โดย  มีระเบยีบ  มีผูรับผิดชอบ  มีการ

ประชาสัมพันธ  จัดทํา  TOR  ใหกับ

ผูปฏิบัติงาน  กําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  มีการทําแบบฟอรมตาง ๆ             

มีคณะกรรมการดําเนินงานและรายงาน 

 



ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
         2.2  การจัดความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสยี 

-  การวดัความพึงพอใจ  ไมพึงพอใจ 

   โดยใชแบบสอบถาม  ในการวัดความ

พึงพอใจดานการบริการตาง ๆ 

-  การใชขอมลูมาปรับปรุงการดําเนนิการ  

นําผลการประเมินมารายงานและ

ปรับปรุง  และพัฒนาการปฏบิัติงานให

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 

เสนอโดย 
1.  นางพจนา  นูมหันต 

2.  นางนภัทรพร  กิตติศักดิเ์สรีกุล 

3.  นางสาวคนงึขวัญ   แกวลวน 

4.  นางฑิฆัมพร    ใจเอื้อ 



แบบบันทึก...การเลาเรื่อง   4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูที่ได 

ผศ.ดร.ศิริรัตน   

องคประกรณ

กุล 

4.1 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนนิการของสวน

ราชการ 
      ม.ขอนแกนมีแนวทางในการสรางระบบฐานขอมูล

ผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการที่ครอบคลุม ถูกตอง ทันสมัย และยังทําการ

พัฒนาและปรบัปรุงระบบฐานขอมูลดานนกัศึกษา 

บุคลากร หลักสูตร การเงินและระบบฐานขอมูล

ภาวการณมีงานทําของบัณฑติ ตามมาตรฐานของ สกอ. 
     ม.ขอนแกนกําหนดกระบวนการงานทีส่รางคุณคา

และจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

กระบวนงานที่สรางคุณคา 
 
4.2  การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ความรู 
     ม.ขอนแกนมีเนวทางในการจัดสงขอมูลรายบุคคล

ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินและระบบ

ฐานขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิตเผยแพรทางเว็ป

ไซด โดยทาง ม.ขอนแกนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อใหนักศึกษาและผูเกีย่วของสามารถเขาถึงขอมูลได 

และมีระบบตดิตาม เฝาระวงัและเตือนภัย(Warning 

system) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการหรือโครงการที่สําคัญ 

   การดําเนินการในหมวดนี้ จะตอง

มีระบบการวดัและวเิคราะหผลการ

ดําเนินงานที่สอดคลองเปนไปใน

ทิศทางเดียวกนัและทัว่ทั้งองคกร 

เพื่อใชติดตามการปฏิบัติงาน

ประจําวนัและผลการดําเนินงานตาม

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร

รวมถึงนําขอมูลและสารสนเทศมา

เรียนรูเพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหม 
     องคกรตองสรางความพรอมใน

การใชงานขอมูลและสารสนเทศ 

และคุณภาพของ Hardware และ 

Software โดยตองออกแบบระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศใหตรง

กับความตองการ และทําใหขอมูล

และสารสนเทศถูกตอง เชื่อถือได 

ทันเวลา สามารถนําไปใชงานได 

และมีระบบรกัษาความปลอดภัย

ของขอมูล รวมถึงการจัดการความรู 

ซ่ึงเปนการสรางสินทรัพยทาง

ความรูใหอยูกบัองคกร โดยพัฒนา

ระบบใหองคความรูถูกถายทอดและ

เก็บรักษาไวทีอ่งคกร และมกีาร

แบงปนความรู. 

 
นายเกรียงไกร เหลืองอําพล ประธาน 

นายทินวงษ รักอิสสระกุล รองประธาน 
นางสาวปรัศนยี ทับใบแยม เลขานุการ 



กลุมท่ี 5  การมุงเนนทรพัยากรบุคคล

1.  ผศ.สุวรรณ  คงสาคร  คณะวิศวกรรมศาสตร   

2.  อาจารยสุทธิมา วันเพ็ง  คณะศิลปศาสตร 

3.  นางมลนิดา  รักนาย  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4.  นางเพ็ญนภา  ฤกษสําราญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ผูเลาเรื่อง  ผศ.ดร.ศิริรัตน วงศประกรณกุล  รองผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

รายละเอียดของเรื่อง 
 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  เปนการประเมินวาระบบงาน และระบบการเรียนรูของ

บุคลากรและการสรางแรงจูงใจ  ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่เพื่อมุงไป

ในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวม  ส่ิงที่สําคัญที่สุดที่องคกรใน

ปจจุบันจะตองใหความสําคัญอยางยิ่งคือการบริหารจัดการบุคคล  โดยการใหความสําคัญกับการ

บริหารคน  พัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ และการรักษาคน เพื่อสรางความผูกผันของบุคลากรที่

มีตอองคกร 
 การจัดระบบงานที่ดีควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือการทํางานเปนทีม  การกระจายอํานาจ

การตัดสินใจ  เพื่อทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  วิธีการจัดการใหแตละตําแหนงงาน

ทํางานตามความรับผิดชอบใหบรรลุผล การบริหารคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร การยกยองชมเชย การสรางความกาวหนาใหกับบุคลากร 
 แนวทางในการสนับสนุนบุคลากร เชน การใหคําปรึกษา กิจกรรมสันทนาการหรือ

ประเพณีตางๆ  การฝกอบรม  การทํางานแบบยืดหยุน  นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่

กําหนดไว  ควรมีการสํารวจความตองการของบุคลากรในเรื่องนโยบาย  สวัสดิการ  การบริการ

เพิ่มเติม เชน กิจกรรมการเรียนรู  การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที่  การสับเปลี่ยน

หมุนเวียนงานในหนาที่ หรือการแบงงานกันทํา  และนํามากําหนดเปนนโยบายจัดระบบสวัสดิการ 

การใหบริการ การทํางานใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรแตละระดับแตละประเภท  

เพื่อทบทวนและปรับปรุงใหเหมาะสม 

สรุปความรูท่ีได 
 การพัฒนาบุคลากรเปนการบริหารงานบุคคลที่ตองปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหกับบุคลากร  ตลอดจนทําใหบุคลากรมีความเติบโตกาวหนาและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง  

   

 



บันทึกการเลาเร่ือง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
กลุมท่ี 6   การจัดกระบวนการ 

สมาชิกในกลุม 
1. น.ส.ฉันทนา   ปาปดถา 

2. น.ส.อรณัฐ   เหมือนพะวงศ  

3. น.ส.กนกอร   ................ 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูที่ได 

ผศ.ดร.ศิริรัตน  วงศประกรณกุล  เปนกระบวนการการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ

ดานผลผลิตและบริการ เพื่อสรางคุณคาตอผูรับบริการ ผูมี

สวนไดสวนเสีย  และการบรรลุ พันธกิจขององคกร 

ตลอดจนการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร เปน

หมวดหลักของเกณฑในดานกระบวนการที่สําคัญทั้งหมด 

เปนที่รวมของขอกําหนดตางๆ เพื่อใหการจัดกระบวนการ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การมุงออกแบบที่มี

ประสิทธิผล การมุงเนนที่ปองกันความผิดพลาดของ

กระบวนการ ความเชื่อมโยงกับผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย และองคกรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน โดย

มุงเนนการสรางคุณคาแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 

รวมทั้งผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการและการเงิน 

รวมถึงระยะเวลาปฏิบัติงาน การประเมิน การปรับปรุง

อยางตอเนื่อง และการเรียนรูขององคกร 

 การจัดกระบวนการมุงเนนความคลองตัว ลดตนทุน 

และลดรอบระยะเวลา ซึ่งควรจัดการกระบวนการใหความ

ความคลองตัวและตอบสนองอยางรวดเร็ว ยืดหยุน และมี

ประสิทธิภาพตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ

ความสามารถใหบริการที่หลากหลายตามความตองการ

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเฉพาะราย 

 กระบวนการสร างคุณค า  คือกระบวนการที่มี

ความสําคัญสูงสุดตอการปฏิบัติตรมภารกิจของสถาบัน 

และสรางประโยชนแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

ซึ่งสวนมากจะเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากร

สวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ  หลายลักษณะที่

แตกตางกันตามภารกิจของหนวยงาน 

 

 ไ ด แ น วท า ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒน า

กระบวนการสรางคุณคา ซึ่งจากตัวอยางที่

วิทยากรไดนําเสนอนั้น เปนการดําเนินการ

ดานกระบวนการตั้งแตการวิเคราะห ซึ่ง

กระบวนการสรางคุณคาสามารถนํามาสราง

เปนกระบวนงานที่เปนระบบ โดยการนํา

ก ร ะ บ ว น ก า ร ดั ง ก ล า ว ไ ป ล ด ร อ บ

กระบวนการ  ระยะเวลา  รวมถึงมีการ

ประเมินผลอยางตอเนื่อง และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงกระบวนงานอยาง

สม่ําเสมอ  

 แ ล ะ จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต พ บ ว า  ทุ ก

กระบวนงานไดนํากระบวนการของวงจร 

P-D-C-A เขามาประยุกตใชงานรวมดวย 

และในการกําหนดกระบวนการสรางคุณคา

จะตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียเปนหลัก

เสมอ และเมื่อทุกคนสามารถสรางคุณคา

ใหกับของของตัวเองก็จะสงกับกับความ

ภาคภูมิใจของผูปฏิบัติงาน และรักในงานที่

ทํา และทํางานไดอยางเต็มที่ 
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