
สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2561 
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สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

มจธ : สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี 

 รายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย  

4 กันยายน 2561 



KMUTT 

   Active Recruitment 

HR reform  

HRM Strategic Project 2017 – 2018  

World Trend & Thailand Trend & KMUTT Strategic Goal & Policy  

HRM Vision : To be Strategic HRM 

HRM Mission : สรรหาและสรางความผูกพันเพ่ือใหคนดีและคนเกงคงอยู และทํางานตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัยอยางมีคุณคาและมีความหมาย 
 

2 

1 

Learn & Develop  
for  Changes 

3 OBE 



HR ตองเปนพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ และเปนผูเชี่ยวชาญดานการแกปญหาที่นาเชื่อถือ  

HR should be seen as a strategic business partner and  

a reliable problem-solving expert 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมาย การพัฒนาออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 

1) มจธ. เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ท่ี  

    พัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนไดดีท่ีสุด ภายในป พ.ศ. 2564 

2) มจธ. เปน Best 3 Entrepreneurial University in ASEAN ในป พ.ศ. 2569 

3) มจธ. เปน Science, Technology and Innovation University ในอาเซียนท่ีมี  

    คุณภาพและมีความหมายมากท่ีสุดในป พ.ศ. 2579 

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีเอ้ือในการดึงดูดและ

รักษาคนดี คนเกงทํางานอยางมีความสุขและผูกพัน

กับ มจธ. เนนพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร 

การประเมินผล และสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการ

ทํางานเปนหนวยจรยุทธ (Clustering) รวมท้ังมี

กลไกการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในดาน

ตางๆ เพ่ือยกระดับความรู ความสามารถของ 

บุคลากร และทักษะในวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ 

เฉพาะทาง ตลอดจนและการสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับทุกๆ คนท่ีเกี่ยวของ (Incentives) ใหเปน

พ้ืนฐาน รองรับการเกิดกระบวนการเรียนรูรูปแบบ

ใหมๆ ตลอดเวลา 
 

แผนพัฒนา ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนา ฉบับที่ 12   

HR system : ปจจัยขับเคลื่อนกลยุทธ 
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 HR Ecosystem - วางระบบใหครบ Loop ผูกใจพนักงาน  



HRM Operation Maintain Work 2013 - 2018 (งาน5 ปที่ผานมา)  

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

เคลียรงานคางเกา - สัญญาจาง  - การลงขอมูลในระบบ My evaluation  - การจัดการสแกนเอกสารเกา (ประวัติ)  

JMAC 

วิเคราะหภาระงาน  ปรับสัดสวนบุคลากร สทบ  จัดหาอัตรากําลัง  ใชเวลา 3 ป   

ปรับกระบวนงานภายใน ปรับกระบวนงานภายใน ปรับกระบวนงานภายใน ปรับกระบวนงานภายใน 

----------------เรียนรูงาน       เรียนรูเร่ืองคน มจธ.      งานที่ปรึกษา        งานปญหาพิเศษ    งานจรรยาบรรณ   ITA 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ตามแนวทาง EDPEX / พัฒนา OP / รวมทั้งแผนพัฒนางานประจําป 2560 – 2561 

Core competency  

PI / SLA  /นโยบายการทํางานของ Enabling staff /เครือขายบุคคล  Service Catalog 

Core competency  FC competency  

-------------------------พัฒนาคนควบคูกับกระบวนการทํางาน  – เพ่ือใหคนของ สทบ เกงข้ึนทุกดาน  -พัฒนาทีมงาน----------------------    

การวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของ HR Function ทั้งหมด /การปรับปรุงเว็บไซต/การออกแบบสาํรวจเพ่ือปรับปรุงงาน  

ยายสํานักงานและเตรียมเขาสู Less Paper Office 

-------------------------------------------------------การสํารวจ Employee Engagement------------------------------------Focus Group---- 



(HRM Plan) in the Future  

 มจธ. มี HRIS  ที่สมบูรณ ทันสมัย พ้ืนฐานตอบสนองนโยบาย  3 S 2L รองรับการดําเนินการ 

1M และสูงสุดตอบสนองเปาหมาย มจธ. 

 บุคลากรมี Engagement  มีความรักผูกพัน อยากอยูทํางานกับ มจธ.  โดยสงมอบงานที่มี

คุณคาและคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 ระบบการบริหารและระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัยเปนตนแบบใหกับ ม/ส ทั่วไปได 
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การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 

การวาจางและการบรรจุพนักงาน 

การกําหนดอัตราจาง/ปรับประสบการณ 

การจางลูกจางมหาวิทยาลัย 

การตอสัญญาจางบุคลากร 

การปรับวุฒิ การเปลี่ยนตําแหนง  

การเลื่อนระดับสายวิชาการ 

การเลื่อนระดับสายสนับสนนุ 

การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

การบริหารเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป 

การจัดเงินเพ่ิมสมรรถนะ  

การจายเงินคาตอบแทนการบริหาร 

การจายเงินคาตอบแทน PBBS และอ่ืนๆ  

การจัดสวัสดิการและสทิธิประโยชน 

การสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิต 

การสงเสริมใหปฏิบัตติามหลกัจรรยาบรรณ 

 

รักษาและ

สรางความ

ผูกพัน 

สรรหา 

การวิเคราะหสถานการณของกระบวนงาน HR ในอนาคต 

 ระบบสรรหา CBI ที่รองรับ Competency ของคนทํางาน  

     ตามนโยบาย KMUTT 3.0/ KMUTT 2030/ WCU 

  การสรรหา/จางงานชาวตางชาติที่มีคุณภาพ 

  การสรรหาทายาททางการบริหาร 

  การจางงานคนพิการ/คนพิเศษ (นโยบายรัฐ 2559-2561??) 

  การขยายเวลาทํางานของคนถึงอายุ 65 ป ??? 

 การปรับระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ใหสอดคลองกับการพัฒนา  

    Competency   

 การปรับปรงุเกณฑภาระงานของบุคลากร 

 Performance Management เนนมอบหมายงานตามภารกิจ/ 

สรางเกณฑประเมินผลงานรองรับความหลากหลายของภารกิจ

ตามเปาหมาย มจธ. 

 การเลื่อนระดับท่ีเนน Competency และคุณภาพงาน 

 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานวิชาการท่ีมี

ความหมาย (Research Excellence) หรือ Track อื่นๆ 

 การจายคาตอบแทนตามความสามารถและ Competency 

 เกณฑการจายเงินปรับตามภารกิจพิเศษและคาตอบแทนอื่นๆ ท่ี

เหมาะสม 

 สวัสดิการท่ีคุมครองครอบครัว และสรางหลักประกันความม่ันคง

ใหบุคลากรทุกประเภทหลังการเกษียณอายุไปแลว 

 การเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีคนมีความสุข 

 การสรางความผูกพันใหเกิดอยางยัง่ยนื 

 การจัดการความเสี่ยงและการละเมิดตามหลักจรรยาบรรณ 



รายงานผลการดําเนินงาน (กุมภาพันธ – สิงหาคม 2561)  
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

•ดูแลการรับพนักงานใหม รอบ 2/2560 (สอบสัมภาษณ พ.ค.)

•รวมจัดทํา JMAC

•รวมจัดทํา Functional Competency

•จัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําป 2562

•สนับสนุนการจัดทํา Service Catalog ของ สทบ.

•จัดทํารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

     ประจําป 2561 (มกราคม – 15 กรกฎาคม 2561) 

•Employee Engagement Focus Group (22 สิงหาคม 2561)

•CODE of Conduct 

•PI /SLA ** ** ** ** ** ** **
•Flagship Track 2 * ** * ** * * *
•ประชุม ผอ. สนอ * * ** * ** * *
•ประชุม กบค. * * *
•ดูแลงานประจําวัน (รวมงานประชุมเลขา/กรรมการตางๆ)

•ติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ป 61 (22 โครงการ)

    ประจําป 2561 (22 โครงการ)



การประชุมเครือขาย นักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ  (1 สิงหาคม 2561)  

สาระสําคัญ 

ตอบปญหา BBL  

Code of Conduct 

ทบทวนเรื่องท่ี HR ควรรู เก่ียวกับ HR 

Function   

  

“แนวคิดสรางความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน HR 

ตางสังกัดแตทํางานเช่ือมโยงทุก Function ได

สอดคลองตามนโยบาย มจธ. เหมือนกันได” 

 

  



HR สัญจร ลงพ้ืนที่ รับทราบปญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ ณ มจธ. ราชบุรี  

(17 พฤษภาคม 2561)  

สาระสําคัญ 

- รับรูความเปนอยูของ มจธ. ราชบุรี 

- นําเสนอ PSF สายวิชาการ โดย ดร.ชเนนทร  

- รับทราบขอเสนอแนะเรื่องเสนทางอาชีพของสายสนับสนุน (ราชบุรี) 

- ขอเสนอ การปรับเกณฑการประเมินคะแนนสําหรับบุคลากร (ราชบุรี)   



HR Seminar (2-4 สิงหาคม 2561) 

สรุปงาน  Service Catalog และกิจกรรมสรางความสัมพันธพ่ีนอง HR   

ไดเคาโครงรางของรูปแบบมาแลว  



Engagement Focus Group Meeting (22 สิงหาคม 2561) 

จัด Focus group work shop 2 กลุมๆ ละ 50 คน 

ตัวแทนพนักงาน /ขรก เขารวมแสดงความคิดเห็นในประเด็น 

ปจจัยความพึงพอใจที่มีคะแนนระดับต่ํา ที่สงผลตอความ

ผูกพัน  5 ประเด็น  

1) บรรยายกาศและเคร่ืองมือในการทํางาน 

2) การพัฒนาบุคลากรและโอกาสในการเรียนรู 

3) ความสมดุลของชัวิต 

4) การเลื่อนระดับและความกาวหนา 

5) สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

ประเด็นท่ีรองอธิการบดีฝายบุคคลและ สทบ.จะนํามาดําเนินการตอ 



โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

ผลผาน 19 ขอจาก 22 ขอ  

คิดเปน 83.36 

รอผลจากเดือน กันยายน 61 

 

จุดประสงคของโครงการ  ประเมินเพ่ือใหหนวยงานนําไปพัฒนา  



ผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานประจํา ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา 

กิจกรรม/โครงการ การดําเนินการ ตัวช้ีวัด/ผลสําเร็จของงาน หมายเหตุ 

 1. การสรรหาเชิงรุก  ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ มีการวางแผนรายปๆละ 2 คร้ัง  

    ป 2561 รับคนไดตามเปาหมาย 70% ของอัตราเปดรับ รอบ 1(45 คน) 

สงหนังสือ ปชส / Link ประกาศตามเว็บไซต เพ่ิมผูสมัครกลุม ปวส. ไดมากข้ึน   รอบ 2(24 คน) 

มีฐานขอมูลผูสมัครที่สอบผานสําหรับรับลูกจาง 

การคิดคาประสบการณ   อยูระหวางการดําเนินการ (คิดเกณฑใหม) 

2. การสรรหา/

คัดเลือกดวย 

Competency 

Base  

เตรียมการรองรับการสัมภาษณแบบ CBI  

(Competency Base Interview)  

สงพนักงาน 2 คน ไปอบรมหลักสตูร “การสราง

แบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกคนเขาเปนพนักงาน” 

จัดทําแผนการสรรหา/คัดเลือก เพ่ือ CBI  

- สรางแบบทดสอบเพ่ือวัดระดับสมรรถนะ  

- ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ เกณฑที่เกี่ยวของ 

- ปรับปรุงกระบวนการสรรหาพนกังาน 

- อบรมสรางความเขาใจกับคณะกรรมการ

สัมภาษณและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

- สรางความรู ความเขาใจแกบุคลากร  

 

เร่ิมดําเนินการหลังจาก Functional 

Competency เสร็จ  (ป 2562)   

3. ติดตามผล 90 วัน การติดตามการประเมินผล 90 วัน  ดําเนินการครบ 90 % 

 และสัญญาจาง การติดตามการตอสญัญาจาง  ไมมีสัญญาพนกังาน คางเกิน 6 เดือน 



กิจกรรม/โครงการ การดําเนินการ ตัวช้ีวัด/ผลสําเร็จของงาน หมายเหตุ 

 4. การเลื่อนระดับ   

    สายวิชาการ (ว)  

จัดทําฐานขอมูลการเลื่อนระดับบุคลากรสาย

วิชาการ  แจงเตือนผูบังคับบัญชาและเจาตัวทราบ

ถึงสถานภาพและคุณสมบัติ เมื่อปลาย กพ. 2561  

- จัดประชุม 5 คร้ัง ในรอบ 6 เดือนเปน

เลขานุการการประชุม  สรุปในชวงเมษายน 

2561 มีผูเสนอเลื่อนระดับ 19 คน ผานการ

เลื่อนระดับ 13 คน ไมผาน 4 คน และอยู

ระหวางการพิจารณา 2 คน   

5. การปรับปรุง

โครงสรางตําแหนง

พนักงานกลุม

วิชาการ 

- เปนคณะทํางาน  ปรับปรุงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานกลุมวิชาการ โดยลด

ความสําคัญของคะแนนผลงาน และเพ่ิมการ

พิจารณาคุณภาพของผลงาน และทบทวนภาระ

งานกลุม 2 ถึง 5  

-- จัดประชุม 5 คร้ัง (เปนคณะทํางาน) เพ่ือ

ปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน

ของพนักงานสายวิชาการ โดยยังคงประเมินผล

งานดานวิชาการ 5 กลุม ผานระบบ Myeval

และเพ่ิมการประเมินในรูปแบบการเขียนผลงาน

ที่สรางคุณคาและผลกระทบตอภายในและนอก 

(หนวยงาน/ มหาวิทยาลัยและ/หรือประเทศ) 

-- ปรับปรุงคูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ดานวิชาการ โดยการเพ่ิมและลดคะแนนผลงาน

บางหัวขอ รอเสนอ PSS 

- ปรับปรุงคูมือมาตรฐานกําหนดตาํแหนง

พนักงานกลุมวิชาการ รอเสนอกรรมการ PSS 

และเขาที่ประชุม กบค.  

ผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานประจํา ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา 



กิจกรรม/โครงการ การดําเนินการ ตัวช้ีวัด/ผลสําเร็จของงาน หมายเหตุ 

6. การขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ  

- จัดทําราง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2560  

- เสนอ กบค. 10 ก.ย.2561 และ 

  สภามหาวิทยาลยั  ตค.2561 

- จัดทําฐานขอมูล Reader  ผูอานผลงาน 

  ของ มจธ.  

- มีฐานรายช่ือ 800++ Reader  

- จัดทําฐานขอมูลผูมีคุณสมบัติครบขอกําหนด

ตําแหนง 

- มีฐานขอมูลกําหนดตาํแหนง 

- การแจงเตือนสถานภาพผูที่มีคุณสมบัตคิรบที่

จะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแจง

ผูบังคับบัญชาทุกหนวยงาน และเจาตัว 

- แจงผลเมื่อ 10 เมษายน 2561  จํานวน

ผูมีคุณสมบัติครบ 397 คน (ดร.ครบขอ 

ผศ. 232 คน /ผศ. ครบขอ รศ. 165 คน)  

อยูระหวางการขอ

กําหนดตําแหนง 

พนักงาน 72 คน 

(ศ 6/รศ.21/ผศ.45)    

ขาราชการ 7 คน  

(ศ 3/รศ 3 /ผศ 1) 

- การดําเนินการตามประกาศ กพอ. เร่ืองการ

กําหนดช่ือสาขาวิชาฯ พ.ศ. 2561 

- อยูระหวางสรุปผลการตรวจสอบและ

แจงยืนยันกลับมาจากบุคลากรสาย

วิชาการ  จะเสนอสภา มจธ. ตอไป 

ผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานประจํา ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา 



กิจกรรม/โครงการ การดําเนินการ ผลสําเร็จของงาน หมายเหตุ 

7. การเลื่อนระดับสาย

สนับสนุน 

 

จัดทําฐานขอมูลการเลื่อนระดับสายสนับสนนุ 

ตรวจสอบคุณสมบัติเวลาและเกรด  

 มีฐานขอมูลผูมีสิทธิ์และไมมีสทิธิ์เลื่อน

ระดับโดยดูจากระยะเวลาประสบการณ

และผลการปฏิบัติงาน (เกรด) 

-  การแจงเตือนสถานภาพผูที่มีคุณสมบตัิ

ครบที่จะขอเลื่อนระดับ และแจง

ผูบังคับบัญชาทุกหนวยงาน 

แจงเตือนไปยังหนวยงานและเจาตัว

จํานวนผูครบรอบเลื่อนระดับ 188 คน 

ตั้งแตรอบเมษายน 2561 

239 
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คนครอง ครบเล่ือน 

คน 

จํานวนรวม 776 คน  ครบเลื่อน  188  คน  (24%) 
 

จ1-จ4  รวม 439 คน ครบเล่ือน  121  คน  (28%) 
 

สว1-สว5 รวม 286 คน ครบเล่ือน  67 คน  (24%) 
 

บ1 – บ 4 รวม 23 คน  
 

พ1-พ2, พ4 รวม  28 คน 

ผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานประจํา ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา 



กิจกรรม/

โครงการ 

การดําเนินการ ตัวช้ีวัด/ผลสําเร็จของงาน หมายเหตุ 

8.  คาตอบแทน   

    และสวัสดิการ 

ปรับปรุงเว็บไซตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อยูระหวางการออกแบบรวมกับ PR 

ศึกษาหาแนวทางการจัดสวัสดกิาร

ทางเลือก 

ประชุม 1 คร้ัง เร่ืองการประกันสุขภาพกลุมรวมกบั 

สภาคณาจารย 

9. การบริหารงาน   

   ลูกจาง 

- รางคูมือการจางบุคลากรชาวตางชาติ 

- รางแนวปฏิบัติในการบริหารงาน

ลูกจาง 

- สะสางสัญญาจางลกูจาง  

อยูระหวางดําเนินการรวมกับ สถป/ทรัพย  

อยูระหวางการดําเนินการ 

 

คางเกาของ สรบ. ประมาณ 25 ฉบับ  

11. การเช่ือมโยง 

Competency กับ

งานตางๆใน HRM 

เตรียมปรับระเบียบ ขอบังคับ         

กฎเกณฑที่เกี่ยวของ  

นัดนิติกร 5 กย. 2561 

 

12.  การพัฒนา

บุคลากร ในรอบ 6 

เดือน  (วิทยากร

โดย กันยลภัส) 

 

จัดอบรม 3 คร้ัง  คร้ังที่ 1  (วันที่ 27 มี.ค. 2561 และ 30 มี.ค.2561)  3 

เร่ือง 1.องคประกอบของสูตร 2. ฟงกช่ันตรรกะศาสตร   

3.ฟงกช่ัน IF 

คร้ังที่ 2  (วันที่ 26 เม.ย. 2561) เร่ืองการจัดการกับ

ฐานขอมูล (ฟงกช่ันกลุม Text, ฟงกช่ัน VLOOKUP, 

ฟงกช่ัน MATCH) 

คร้ังที่ 3 (24 พ.ค. 2561)  เร่ือง Pivot Table 

รอบ 6 เดือนกอน 

การอบรม การ

ประยุกตใช 

Microsoft Excel  

ในการทํางาน  

 

 



สรุปข้อมูลภาพรวม 
โครงการประชุมกลุ่มย่อย เร่ืองความผูกพนัธ์ต่อองค์กรของบุคลากร มจธ.  

วนัพธุที ่22 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 17 อาคาร Kx 



สวสัดกิาร เลือ่น

ตําแหน่ง 
ความ

สมดุล 
การพฒันา

บุคลากร บรรยากาศ 

•ใหทุนสนับสนุนบุคลากร

จํานวนมาก 

• มีนโยบายการพัฒนาท่ี

ชัดเจน 

• มีการสนับสนุนใหทําวิจัย

ในสายสนับสนุนดวย ไมใช

เฉพาะสายวิชาการ 

•เปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•ไดรับสนับสนุนในการเสนอ

ความตองการทํา/พัฒนา 

•บุคลากรมีศักยภาพสูง จะ

ไดรับมอบหมายงานภารกิจ

หลัก 

•สายวิชาการมีการยืดหยุน

ภาระงานใหเหมาะสมกับ

ตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ความชัดเจนของ

ความกาวหนาในสายงาน 

(Career path) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•สวัสดิการคารักษาพยาบาล

ของรัฐเทียบเทาขาราชการ 

• บริการตรวจสุขภาพ

ประจําป 

•โครงการสงเสริมการออก

กําลังกายดีมาก เชน 

โครงการ The idol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เวลาคุยกันจะเนนหลักการ

และเหตุผล (มากกวามองวา

ใครเปนใคร) 

•บรรยากาศยืดหยุน 

สามารถจับกลุมทํางานกัน

ไดเอง (ไมมีการแบงเขต) 

•ผูบริหารเวลาใหงานจะให

เฉพาะเปาหมาย ใหโอกาส

บุคลากรในการคิดและทํา 

•บรรยากาศในการติดตอ

ประสานงาน รวมมือกัน 

เกิดข้ึนทุกท่ี (เชน ในโรง

อาหาร) 

•บรรยากาศรมรื่น ท่ีทํางาน

ปลอดภัย 

•มีการพูดจาวิจิตรวจี (มี

วิธีการพูดท่ีถนอมน้ําใจกัน) 

•ระบบ MyEva เปน

เครื่องมือท่ีดี งายตอ

คนทํางานดูขอมูลได)  

1 2 3 4 5 



สวสัดกิาร เลือ่น

ตําแหน่ง 
ความ

สมดุล 
การพฒันา

บุคลากร บรรยากาศ 

• การจัดโครงการไมสะดวก

ตอผูไดรับการอบรม เชน 

เวลา สถานท่ี 

• การอบรมบางครั้งซํ้ากัน 

ไมมีการพูดคุยหรือสํารวจ

เพ่ือรวมกันจัด 

• กติกาในการไปอบรม

พัฒนายังไมมีการ

ประชาสัมพันธท่ีท่ัวถึง 

• กติกาในการเจริญเติบโต

ความกาวหนายังไมชัดเจน 

• โครงการนโยบายการจาง

คน 5% ยังไมเปนรูปธรรม 

ควรทําใหเปนรูปธรรมมาก

ข้ึน 

• ใหความสําคัญกับสาย

วิชาการมากกวาสาย

สนับสนุน 

 

• เครื่องมือชวยในการ

ทํางานไมเพียงพอ 

• การบริหารไมกระจาย

อํานาจ 

• ภาระงานความรับผิดชอบ

ตอนักศึกษา ตองทํางานใน

วันหยุดราชการดวย 

• หนวยงานใหม ไมเขาใจ

การทํางาน ทําใหแกปญหา

ในเวลางาน สวนนอกเวลา

ทํางานประจํา 

• การประสานงานระหวาง

หนวยงานมีรอยตอ 

• ลิฟตเสียบอย 

•รูปแบบงานเปน Boarding 

School จึงเปนงานยากท่ี

จัดการเวลาและครอบครัว 

 

 

• เกรด B+ ตอเนื่อง 

• ผลงานไมคอยสะทอนจาก

เกรด 

• ข้ันตอน+เอกสารประกอบ

เยอะเกินไป/ไมชัดเจน 

(รูปแบบ) 

• เกณฑแตละตําแหนงไม

จําเปนตองเทากัน 

• KPI Syndrome 

• สัดสวนของ 

Performance & 

Competency (70:30) 

• การส่ือสาร/ถายทอดลงมา

ในแตละระดับ 

• ความเหล่ือมลํ้า 

(มาตรฐานในการตัดเกรด

ของหนวยงานตาง ๆ) 

 

 

• ความชัดเจนของ

สวัสดิการแตละประเภทไม

สามารถส่ือสารออกไปได ทํา

ใหตองกลับมา Rework 

•การเบิกจายมีข้ันตอน

ยุงยาก ตองมีเอกสาร

ประกอบเยอะ เปลือง

กระดาษ 

•เบิกคาเดินทางได กรณีตอง

ไปราชการ ไมเฉพาะแค

ตางจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เก็บขอมูลไมเปนระบบ 

• อุปกรณไมทันสมัย 

• มีขอจํากัดในการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ 

•บรรยากาศในการจัดสถานท่ี

ทํางานมีการแบงกัน (รูสึก

แบงแยก ไมใกลกัน) 

• หองน้ําไมสะอาดพอ (เชน CB 

ชักโครก กลอนประตู) 

•การสื่อสารไมท่ัวถึง 

•• Fitness อุปกรณไมพอ หอง

แคบ (คนไปออกกําลังกาย

จํานวนมาก) / ซุมบา ไปเตน

กลางแจง (ไมมีสถานท่ีท่ี

เหมาะสม) 

•ขาด Co-working space 

•บรรยากาศความเปน 

university life : เหงา วังเวง 

(ราชบุรี) 

• รานอาหารนอย 

• แอรเปด-ปดเปนเวลา (สนอ.) 

ซ่ึงปกติมีการทํางานนอกเวลา 

1 2 3 4 5 



สวสัดกิาร เลือ่น

ตําแหน่ง 
ความ

สมดุล 
การพฒันา

บุคลากร บรรยากาศ 

• ระบบท่ีจะใหพัฒนาเปนไป

ตามนโยบายไมชัดเจน 

• เสนทางความกาวหนาไม

ชัดเจน การอบรมไมโฟกัส ไม

คุมกับเวลาท่ีเสียไป 

• บุคลากรเนนพัฒนาแตสิ่งท่ี

เปนประโยชนตอตัวเอง เพ่ือ

เลื่อนระดับ แตไมสอดคลอง

กับงานท่ีรับผิดชอบ 

• การจัดอบรมไมรองรับ

บุคลากรท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี

การศึกษา 

• บุคลากรมีความเกงฉพาะดาน

อาจ แตก็มีการประเมินท่ีไมดี 

เพราะติดขอจํากัดขออ่ืน 

• ไมมีการอบรมสําหรับตําแหนง

งานเฉพาะ  

• ขอจํากัดในเร่ืองกฎระเบียบ

คาตอบแทน 

 
 

 

• ภาระงานกับจํานวน

บุคลากรไมสมดุลกัน การ

กระจายงานไมเหมาะสม 

• หัวหนาใหงานคนท่ีทําได 

• วัด Outcome ผลงาน

มากกวาเวลาการทํางาน 

• ไดรับอนุญาตใหลาศึกษา

ตอ แตภาระงานไมสมดุล 

ตองใชวันหยุดในการทําวิจัย 

• มี Line ทําใหชีวิตสวนตัว

หายไป 

• เกิดความเครียดในการ

แกไขปญหาในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

• ระบบ Force Ranking 

ทําใหเกิดการแขงขัน

มากกวา การสรางการ

ทํางานเปนทีม และเกิด 

Outcome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ปรับเกณฑ PBBS ตาม

ความสามารถท่ีแทจริง ไมมี

คุณภาพก็ไมควรได 

• ขาราชการและ

ลูกจางประจําไมไดรับโบนัส 

เนื่องจากทํางานเหมือนกัน 

• คาตอบแทนตําแหนงทาง

วิชาการไมดึงดูด 

• ขาราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ตําแหนงครู ไดรับเงินเดือน

มากกวา 

• ท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

• มีการพูดจาวิจิตรวจ ี(มีวิธีการพูด

ที่ถนอมนํ้าใจกัน) บางทีก็ทําใหไม

ชัดเจน 

• ในบางหนวยงานจะคิดวา "กูแน" 

ego สูง เลยหาขอสรุปไมได 

• ฝายสนับสนุนกับอาจารยไมเทากัน 

(ศักดิ์ศรี ถูก treat ไมเหมือนกัน) = 

รูสึกไมเทาเทียม 

• ระบบสนับสนุนไมเอ้ือตอการ

ทํางาน และไมเชื่อมโยงกัน  

• ไมมีระบบ succession plan 

• การจัดสรรงบประมาณ ทําใหทุก

คนทํางานเพ่ือองคกรของตนเอง  

• ไมไดรับการสนับสนุน / ความ

รวมมือในการใชสถานที่ (วมว) / 

การชารจคาใชจายแพง 

•มีความไมเปนมิตรบางสวน  

•ระบบสนับสนุน (IT) ใชงานยาก 

ระบบ intranet มีเตือน security 

• ไมรูวามี service อะไรบางใน

มหาวิทยาลยั 

• มีการกอสรางตึก /ปรับปรุงตึก 

เสียงดังเกิน 

• รปภ ไมสุภาพ (กระชากบัตร มี

การจับมือ สุบบุหรี่) 
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สวสัดกิาร เลือ่น

ตําแหน่ง 
ความ

สมดุล 
การพฒันา

บุคลากร 
บรรยากาศ 

•แชรขอมูลใหคนท่ีไมไดไป

อบรมรับทราบดวย 

•เช่ือมโยงระหวางหนวยงาน

ท่ีอบรมใหรอบรูแตละเรื่อง 

•ลดภาระงานบางสวน

เพ่ือใหบุคลากรไปพัฒนา 

•หัวขอการพัฒนาบุคลากร

นําไปใชงานไดจริง 

•วางแผนแผนการพัฒนา

ระหวางบุคลากรกับ

ผูบังคับบัญชา 

•ควรมีการอบรมโครงการ

ออนไลนดวย เชน MOOC 

•ควรมีการประชาสัมพันธ

เรื่องโครงการฝกอบรมให

ไดรับรูอยางท่ัวถึง 

 

 

 

•มหาวิทยาลัยควรหาเทคนิค

ใหบุคลากรตระหนัก/

รับผิดชอบตอหนาท่ีตนเอง 

•วัฒนธรรมการทํางาน

รวมกัน 

•แนวทางพัฒนา Soft Skill 

.ใหแกนักศึกษา 

•มีระบบการบริหาร 

balance ภาระงาน 

•ปรับโตะ เกาอ้ี ใหเหมาะสม

กับสภาพการทํางาน 

Ergonomio 

•ควรมีภาพระบุหนาท่ีแตละ

บุคคลใหชัด เพ่ือจะเหนค

วามซํ้าซอนของงาน หรือแต

ละหนวยงาน 

 

 

 

•ลดจํานวนเอกสาร 

•ระบบ Data Pooled 

System 

•ระบบ Competency ตรง

ตําแหนงงาน 

•ประเมิน 360 องศา 

•อบรมใหหัวหนาเขาใจการ

เล่ือนระดับและประเมิน 

•ปรับชวงระดับในการเล่ือน

ระดับใหมากข้ึน (วิชาการ) 

เชน 6 ระดับ เปน 10 ระดับ 

•ลดการประเมินผลงานเหลือ

ปละ 1 ครั้ง (พนักงาน)  

 

 

 

 

 

 

•วางแผนเกษียณอยางมี

ความสุข/ กองทุน

สวัสดิการ/ความรูดาน

บริหารการเงิน 

•ระบบเบิกจายออนไลน 

•รางวัลตอบแทนคนทํางาน

มานานหรือทํางานดี/เส่ียง

ภัย 

•นําผลการสํารวจสวัสดิการ

มาแกปญหาอยางแทจริง 

•ปรับอัตราเงินเดือนตาม 

competency ability 

international 

•ใหคาตอบแทนหรือ

ประโยชนใหกับหัวหนางาน 

กลุมสนับสนุนเพ่ือจูงใจให

คนทํางาน และรับตําแหนง

แทน 

 

• ปรับปรุงหอง Fitness (เพ่ิม

อุปกรณและพ้ืนท่ี) 

• ระบบประเมิน 360 องศา 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยใหมีการ

เชื่อมโยงกัน (ตองลดความ

ซับซอนของงานจึงจะใชไอที

ได) 

• เพ่ิมบริเวณโรงอาหารให

หลากหลายทุกพ้ืนท่ี 

• ประชาสัมพันธเคร่ืองมือท่ีใช

ในการทํางาน 

• สํารวจ air quality index 

(AQI) 

• ระบบออนไลน (การลา) 

• บริหารจัดการพ้ืนท่ีรกราง 

• เพ่ิมสิ่งแวดลอมเชิงสรางสรรค 

(ใหเด็กเกิดการเรียนรู เชน มี

การเอาโทรศัพทไปสแกนแลวรู

วาคืออะไร) 
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สวสัดกิาร เลือ่น

ตําแหน่ง 
ความ

สมดุล 
การพฒันา

บุคลากร บรรยากาศ 

•รูปแบบการพัฒนาอบรม

แบบใหมๆ ท่ีตื่นเตน 

นาสนใจมากกวารูป

แบบเดิมๆเหมือนปจจุบัน 

•ควรมีการพัฒนาโครงการ 

KM ใหเปนระบบท่ีชัดเจน 

จริงจัง 

•ขยายโอกาสทางการพัฒนา

ใหมีเรื่องใหมๆ เหมือน

มหาวิทยาลัยอ่ืน 

•On the Job Training 

•ควรมีการ coaching 

มากกวา leaning 

 

 

 

 

 

 

•วันลาพักผอนสะสมเปล่ียน

จาก 1 ป เปน 2 ป 

•สายสนับสนุน (เนน สนอ) 

ควรสนับสนุนใหทํางาน

สมดุลกับชีวิตสวนตัว 

•จัดสวัสดิการบานพัก หรือรี

สอรท ใหบุคลากรไปพักผอน 

•ควรจัดกิจกรรม Family 

day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•สวนกลางกล่ันกรองขอมูล

และแจงพนักงานเม่ือถึงเวลา 

•ควรนํา Outcome มาตั้ง

เปนเกณฑในการเล่ือน 

•จางคนตาม Competency 

มากกวาพิจารณาวุฒิ

การศึกษา (เนนตามเนื้องาน) 

•การส่ือสารใหบุคลากร

ทราบตั้งแตเขามา (คุ

มือ/Booklet) 

•การเล่ือนงานควรใหมีการ

เล่ือนระดับขามสายงานได

และมีความยืดหยุนในสาย

งานมากข้ึน 

•มีชองทางทางเลือกใหผูถูก

ประเมินมาถายทอดผลงาน

ทางวาจามากกวานําเสนอ

ดวยลายลักษณอักษร (การ

เขียน) 

•เพ่ิมคาตอบแทนในวิชาชีพ 

•สนับสนุน สงเสริม ให

บุคลากรรักษสุขภาพ โดย

สรางเครือขายสุขภาพกับ

สถานท่ีออกกําลังกายอ่ืนๆ  

•ควรมีการจัดสัมมนาของ

มหาวิทยาลัยฯ 

•บัตรบุคลากรควรทําได

มากกวาแคบัตร หรือมีสิทธิ

ประโยชน สวนลด จาก

รานคาช้ันนํา 

•คาโทรศัพทเคล่ือนท่ีสําหรับ

การปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

หรือตองประสานงาน

ตางประเทศ 

•ตั้งคลับสําหรับบุคลากร/ 

หอง member คลับ/ หอง

บําบัดความเครียด  

 

• ปรับปรุงทัศนียภาพ มี

ตนไมตามตึก มีทางเช่ือม

ระหวางทุกตึก 

• แกไขระบบแอร (ไมใช 

Central Air) 

• รานขายของตลาดนัดท่ีมี

คุณภาพ 

• อยากมีรานกาแฟอ่ืนๆ ใน 

ม 

• โรงอาหาร : รสชาติ 

คุณภาพ ราคา 

• เพ่ิมจํานวนรถหรือรอบ

รับสงระหวางพ้ืนท่ี

การศึกษา 

• มีปาย ตารางเวลา ของรถ 

shuttle bus 
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สรุปข้อสังเกตภาพรวม (จุดเน้น และ ความต้องการ) 

1) ดานบรรยากาศและเครื่องมือในการทํางาน  บรรยากาศดีมีเครื่องมือสนับสนุนการ
ทํางาน มีความเปนพ่ีนองและเปนกันเอง ผูบริหารรับฟง สถานที่นาอยู อาจจะเพ่ิมเติม
เร่ืองความปลอดภัยของคนทํางานดึก 

2) ดานการพัฒนาบุคลากร เนนการพัฒนาโดยนําความตองการของบุคคลเปนที่ต้ัง พัฒนา
เนนเฉพาะรายบุคคล จัดระบบการพัฒนาที่เหมาะสม และมีกลไกการประเมินจาก
ผลงานที่แทจริง  

3) ดานความสมดุลของชีวิต เนนการมีเวลา การจัดการเวลา การสนับสนุนของผูบริหาร 
การสรางกิจกรรมเพ่ือเนนความสัมพันธ 

4) ดานการเลื่อนตําแหนง เนนมีคูมือ หลักการ แนวทางการเขียน การใชคะแนน/ผลงานที่
แทจริงมาใชประกอบการเลื่อนระดับ 

5) ดานสวัสดิการ ควรมีสวัสดิการที่ครอบคลุมพอแม สวัสดิการทางเลือก สวัสดิการคนโสด 
เบิกไดตามที่จายจริงทั้งการใชบริการจาก รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน 



ประเดน็หลกั/ส่ิงทีจ่ะดาํเนินการต่อ  
โดย รองอธิการบดฝ่ีายบุคคล ผศ.สุเมธ องัคะศิริกลุ 

• ระบบ force rank ไมไดหายไป แตจะลดบทบาทและใหความสําคัญในการนํามาใช

ลดลง (รวมถึงเกรดดวย)  

• ในอนาคตจะสลายชื่อตําแหนง และใหแตละคนทํางานตาม Function โดยประเมิน

จากผลงานท่ีเกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาใหพนักงานกาวตอไปในระดับท่ีสูงขึ้น   

• บทสรุปของขอมูลวันนี้ จะนําไปวิเคราะห ทําการ Simulate และเสนอตอเวทีประชุม

ประสานบริหาร เพ่ือนําสูการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

• รัฐบาลสงเสริมใหผลิตบัณฑิตเพ่ิม แตไมไดใหงบประมาณสนับสนุน มหาวิทยาลัยจึง

ตองระดมทุน/ความชวยเหลือจากศิษยเกา 
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