
 
สรุปผลความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก 

แบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
---------------------------------------------------------- 

 สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) ไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล และเวียนแจงแบบสอบถามฯ ไปยังกลุมตัวอยางจากพนักงานของมหาวิทยาลัย (กลุมบริหาร/กลุม
วิชาการ/กลุมสนับสนุน) จํานวนรวม 500 คน เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผูตอบกลับจํานวน 192 คน (คิดเปน
รอยละ 38.40) 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ ผูตอบท้ังหมด 192 คน สามารถจําแนกได ดังนี้ 

- สวนใหญเปนบุคลากรท่ีไมมีตําแหนงบริหาร 107 คน (55.7%) รองลงมาเปนผูบริหารระดับคณะ/
สํานัก/สถาบัน 31 คน (16.1%) และผูบริหารระดับภาควิชา 26 คน (13.5%) 

- ผูตอบจําแนกเปนสายสนันสนุนอ่ืน 93 คน (48.4%) มีตําแหนงวิชาการ (ผศ/รศ/ศ) 56 คน (29%)  
เปนอาจารย/นักวิจัยท่ียังไมมีตําแหนงวิชาการ 40 คน (20.8%) 

- ผูตอบมีอายุงานอยูระหวาง 15 ปข้ึนไป - 25 ป 5 จํานวน 83 คน (43.2%) รองลงมา 5–15 ป=67 
คน (34.9%) และมีอายุตัวอยูในชวง 40-50 ป=82 คน (42.7%) รองลงมาอยูในชวงอายุ 50-60 ป
ข้ึนไป=56 คน (29.2%) 

- หนวยงานท่ีตอบท้ังหมดมีจํานวน 16 หนวยงาน  ผูตอบจํานวนมากท่ีสุด คือคณะวิศวกรรมศาสตร 
29 คน (15.1%) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 18 คน (9.4%) สํานักงานอธิการบดี 16 
คน (8.3%) 

 

 สวนท่ี 2  ขอมูลการตอบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เม่ือจําแนกการแสดงความคิดเห็นตามหัวขอของผูตอบ ในแตละดานไดดังนี้ 
- การเลื่อนระดับตําแหนง  แสดงความเห็น 89%   
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  แสดงความเห็น 76%   
- การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ/ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  แสดงความเห็น 62%  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน   แสดงความเห็น 58%  

 

 สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูล   
 ภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม อยูในระดับคอนขางเห็นดวย มีคะแนนเฉล่ีย 3.15   
 โดยเกณฑในการใชวัดระดับความคิดเห็น พิจารณาจากคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีตอบแบบสอบถาม ดวยวิธีการ
กําหนดความกวางของอันตภาคชั้น จากคาท่ีไดสามารถนํามาสรุปชวงของคาเฉลี่ยแตละระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

4.20 – 5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.40 - 4.19 เห็นดวย 

2.60 – 3.39 คอนขางเห็นดวย 

1.80 – 2.59 คอนขางไมเห็นดวย 

1.00 – 1.79 ไมเห็นดวย 

 
 
 



ตารางคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นในภาพรวม 

ประเด็นความคิดเห็น คาเฉล่ีย SD ระดับ 

ก. ความคิดเห็นตอการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร    

 

1. การสรรหาและคัดเลือก บุคลากรสายวิชาการ    

 

1.1 สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีคณุสมบัติตรงตามความตองการของหนวยงาน 3.46 0.72 เห็นดวย 

 

1.2.ข้ันตอนและชวงเวลาในการสรรหาและคดัเลือก มคีวามเหมาะสม และดําเนินการไดทัน
ตามเวลาท่ีหนวยงานตองการ 

3.29 0.75 คอนขางเห็นดวย 

 

2. การสรรหาและคัดเลือก บุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนๆ    

 

2.1 สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีคณุสมบัติตรงตามความตองการของหนวยงาน 3.39 0.83 คอนขางเห็นดวย 

 

2.2 ข้ันตอนและชวงเวลาในการสรรหาและคดัเลือก มคีวามเหมาะสม และดําเนินการไดทัน
ตามเวลาท่ีหนวยงานตองการ 

3.20 0.85 คอนขางเห็นดวย 

ข. ความคิดเห็นตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

 

1. ทานพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของทาน 3.42 0.84 เห็นดวย 

 

2. ทานพอใจตอเกณฑการจดัระดบัผลงานปจจุบัน    

 

2.1 การกําหนดเกรด A B+ B C+ C 3.33 0.88 คอนขางเห็นดวย 

 

2.2 การจดัระดับผลงาน  Forced Ranking เปน A,B+ : B, C+ เทากับรอยละ   50:50 2.81 1.05 คอนขางเห็นดวย 

 

3 ทานพอใจตอระบบประเมินผลการปฏิบัติงานปจจุบัน    

 

3.1 สําหรับสายวิชาการ คือระบบ My Evaluation 3.05 0.85 คอนขางเห็นดวย 

 

3.2 สําหรับสายวิชาชีพอ่ืนๆ คือแบบประเมินการปฏิบัติงานและคณุลักษณะเฉพาะ 3.08 0.82 คอนขางเห็นดวย 

ค. ความเห็นตอการเลื่อนระดับตําแหนง    

 1. ทานพอใจตอเสนทางการเติบโตในสายอาชีพของ มจธ. 2.98 0.94 คอนขางเห็นดวย 

 

2. ทานพอใจตอเกณฑท่ีใชในการเลื่อนระดับตําแหนงปจจบัุน มีการกําหนดคุณสมบัติของ
ผลงาน และระยะเวลาในการครองระดับ 

2.97 0.91 คอนขางเห็นดวย 

 

3. ทานพอใจตอคูมือการเลื่อนระดับฯ แบบฟอรมและวิธีการเขียนผลงานเพ่ือขอเลื่อนระดับ 2.82 0.88 คอนขางเห็นดวย 

ง. ความคิดเห็นตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ/ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    

 

1. ทานพอใจตอระบบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ/ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 3.11 0.76 คอนขางเห็นดวย 

 

2. ทานพอใจตอเกณฑท่ีใชในการกําหนดตําแหนงวิชาการ/ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ปจจุบัน มีการกําหนดคณุสมบัติของผลงาน และระยะเวลาในการครองตําแหนง 

3.15 0.82 คอนขางเห็นดวย 

 

3. ทานพอใจตอ คูมือการขอตําแหนงทางวิชาการ/ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และวิธีการ
เขียนรวบรวมผลงานเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ/ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

3.18 0.76 คอนขางเห็นดวย 

   
สรุปภาพรวม  3.15 0.08 คอนขางเห็นดวย 
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สรุปความคิดเห็น จ าแนกแต่ละประเด็น   - หมายเหตุ ตัวเลขใน () บางหัวข้อเป็นความถี่ของความคิดเห็น 
ก. ความคิดเห็นต่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

- ควรสรรหาแบบ Active Recruitment  ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการ และประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้ได้คนที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน (2) 

- บางครั้งได้คนที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด แต่ค่าตอบแทนไม่จูงใจคนที่มีความสามารถสูง ควรพิจารณา
ความรู้+ประสบการณ์+ภาระงานที่ปฏิบัติ มีพิจารณาเงินเดือน ผลตอบแทนให้น่าสนใจไม่แพ้บริษัท (2) 

- ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกนาน ไม่ยืดหยุ่น ไม่รองรับความต้องการใช้คน บางครั้งเปิดรับสมัครสั้นไป 
กระบวนการคัดกรองเร่งรัด 

- ควรปรับองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาให้เหมาะสม และควรให้อิสระกับหน่วยงานต้นสังกัดในการสรรหา
และคัดเลือกคนมากข้ึน 

- การสรรหาและคัดเลือกสายวิชาการปัจจุบันเน้นรับคนเข้ามาช่วยสอน /สอนวิชาเฉพาะ ไม่ได้มองภาพรวมใน
ระยะยาว ไม่สามารถทดแทน/สอนแทนผู้เกษียณ หรือเลือกคนเข้ามาไม่ตรงจุด ควรส่งเสริมให้มีการสรรหาคนที่
ผ่านงานด้านบริการวิชาการมากข้ึน โดยเฉพาะการพิจารณาผลงาน อาจต้องมีการก าหนดให้ชัดเจน 

- ควรมีที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากหน่วยงาน/ สทบ. ยังไม่มีวิธีการที่เป็น
สากล 
 

ปัญหาที่ประสบจากการสรรหาและคัดเลือกปัจจุบันและข้อเสนอแนะ 
- คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งควรก าหนดให้น ามาคัดกรองเบื้องต้นได้ การคัดกรองขาดความเป็นนานาชาติ คนใช้

ภาษาอังกฤษได้มีน้อย  บางครั้งได้คนตรงตามต้องการของหน่วยงาน แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ม./ สกอ. หรือสวนทางกับ
ความต้องการของ ม. /บางสาขาหาคนวุฒิ ป.เอกยาก /บุคคลที่มีสมรรถนะสูง ไม่มาสมัคร (6)  

- หน่วยงานควรจะท่ีมีจุดเด่นด้านใด/เป้าหมายที่จะรับคนในด้านไหนอย่างชัดเจน ในทางปฏิบัติมีปัจจัยภายนอกที่
มีผลต่อการรับคนเข้ามา ท าให้ได้คนไม่ตรงตามต้องการ (7) 

- สายวิชาการ มักเป็นนักเรียนทุนที่กลับมาชดใช้ทุน ไม่ได้มาจากการสรรหา /เป็นบุคคลที่มีการสรรหาไว้ / เป็นคน
ที่ท างานในหน่วยงานอยู่แล้ว มีความช านาญ / เป็นศิษย์เก่า / เป็นกลุ่มคนกันเอง คนที่รู้จัก หรือเคยร่วมงานกัน
มาก่อน (เสียโอกาสหาคนรุ่นใหม่/ พัฒนายาก) บางหลักสูตรมีนักเรียนทุนมากกว่าปริมาณงานท่ีมี (3) 

- ที่ตั้งของศูนย์การศึกษามีผลต่อการตัดสินใจ /บุคลากรที่ต้องไปปฏิบัติงานราชบุรีหายาก (2) 
- บางหน่วยงานมีกรอบอัตราไม่เพียงพอ แต่มีงบประมาณที่จ ากัด 
- ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนไม่ค่อยเหมาะสม เนื่องจากหากมีผู้สอบข้อเขียนผ่านแล้ว จะต้องมีการ

กลั่นกรองโดยคณะกรรมการแล้วก็คัดเข้ามาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งคนท่ีถูกคัดออกไปอาจจะตรงตามความต้องการของ
หน่วยงานนั้นๆ ก็ได้ 

- การคัดเลือกพนักงานจากลูกจ้าง ควรจัดระเบียบการคัดเลือกโดยเฉพาะ (อายุการท างาน ผลการปฏิบัติงาน 
ศักยภาพในการท างาน) ไม่ต้องไปแข่งขันกับบุคคลอ่ืน ลูกจ้างที่มีการจ้างอยู่ให้ใช้วิธีการสอบเลื่อนต าแหน่งเข้า
เป็นพนักงาน (ถ้าสอบผ่าน 60 – 70%) เปิดสอบปีละ 4 ครั้ง 

- วิชาที่สอบ:คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตอบโจทย์ความสามารถทางด้าน IT ได ้/ถ้าไม่ใช้เฉพาะต าแหน่งไม่ควรสอบ 
เนื่องจากทุกคนควรจะมีพ้ืนฐาน Microsoft 

- ควรเน้นเรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายสนับสนุน วัดผลและพัฒนาเพื่อให้น ามาปฏิบัติงานได้จริง  
 
 

ข. ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ความคิดเห็นของผู้ตอบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรไม่เข้าใจระบบประเมิน / ไม่เข้าใจเกณฑ์การประเมิน ควรจัดการอบรมแก่บุคลากรให้มีความรู้ความ

เข้าใจเรื่องการประเมิน (3) ซึ่งรวมถึงผู้ประเมินขาดความเข้าใจและไม่รู้เนื้องานของผู้ถูกประเมิน 



4 
 

สรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก แบบสอบถามเพื่อหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  1/2/61 

- บุคลากรที่ท าหน้าที่บริหาร แต่ไม่ใช่ต าแหน่งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย จะถูกใช้เกณฑ์ประเมินแบบ
บุคลากรธรรมดาทั่วไป รวมทั้งการขึ้นเงินเดือน ซึ่งไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ปฏิบัติงานแบบนี้ 

- ควร Rotate ให้พนักงานได้ไปอยู่ในหน่วยงาน/สังกัดที่มีลักษณะงานเฉพาะตรงกับต าแหน่ง มากกว่าอยู่
หน่วยงานที่มีคนหลากหลายและผู้บังคับบัญชาไม่ใช้บุคลากรที่ตรงกับสายงาน 
 
 
 
 
 

 ความคิดเห็นต่อเกณฑ์และการจัดระดับผลงานปัจจุบัน การก าหนดเกรด และ Forced Ranking 
- บางหน่วยงานมีหลายกลุ่มงาน มีภาระงานที่ต่างกัน ท าให้ประเมินภาพรวมล าบาก ซึ่งการ Force Ranking ไม่

เอ้ืออ านวยต่อการประเมิน เพราะบุคคลากรมีปริมาณมากเกินค่าก าหนด Force Ranking  จึงเกิดระบบเวียนให้
เกรดเพ่ือการเลื่อนระดับ ซึ่งไม่ได้แสดงผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง เพราะต้องท าให้ภาพรวมของหน่วยงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ Forced Ranking 

- บางหน่วยงานบุคลากรส่วนใหญ่สามารถท างานได้ดีมากทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เกินเกณฑ์ Force Ranking 
แต่บางหน่วยงานอาจไม่ถึงตามเกณฑ์ Force Ranking แต่ใช้สิทธิ์ตามเกณฑ์ ท าให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อการวัด
ระดับผลงาน 

 

 

 ความคิดเห็นต่อระบบประเมินสายวิชาการ (ระบบ My Evaluation) 
- การประเมินผลในระบบ My Evaluation เป็นเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ การกรอกข้อมูลในระบบ My 

Evaluation ค่อนข้างยาก ใช้เวลานาน และไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าของผลงานที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย 
บริหาร บริการ ของแต่ละบุคคล ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบหมายในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้ระบบขาด
ความยืดหยุ่น หากท างานที่ไม่ปรากฏในระบบจะไม่ได้รับการพิจารณา ท าให้การตัดสินผลหรือพิจารณาคะแนน
ต่างๆ ไม่สะท้อนผลงานของผู้ปฏิบัติงาน 

- ควรพัฒนาระบบ My Evaluation ให้ทันสมัยที่ช่วยประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูล ควร link ข้อมูลจากฝ่าย
ต่างๆ เช่น ท า CV หรือระบบประกันคุณภาพ ควรพัฒนาระบบ My Evaluation รองรับเป็นภาษาอังกฤษ เนื่อง
ระบบปัจจุบันเป็นภาษาไทยบุคลากรชาวต่างชาติไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
 

 ความคิดเห็นต่อระบบประเมินสายสนับสนุน คือแบบประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะเฉพาะ 
- สายสนับสนุน มีการประเมินแบบ FTE ท าให้เกิดการท างานตามเวลาปฏิบัติงาน อาจไม่สนใจคุณภาพของงาน 

เพราะใช้ช่วงเวลาเป็นตัวก าหนด และเมื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนกรอกข้อมูลพร้อมประเมินผลเบื้องต้นจะ
ประเมินตนเองสูงมาก เมื่อผู้บังคับบัญชาปรับเปลี่ยนจะเกิดความขัดแย้ง 

- การประเมินด้านคุณลักษณะเฉพาะประเมินได้ยาก ไม่ชัดเจนด้านความถ่ี เนื่องจากภาระงานมีความแตกต่างกัน 
- สายสนับสนุน ควรเน้นเรื่องการพัฒนางานมากขึ้น 
- ควรประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เกณฑ์ที่คาดหวังเป็นตัวก าหนด จะท าให้เกิดความร่วมมือมากกว่าแข่งขันกัน 

 
 
 

ค. ความเห็นต่อการเลื่อนระดับต าแหน่งสายวิชาการ 
o ความคิดเห็นต่อเส้นทางการเติบโตในสายวิชาชีพของ มจธ. 
- การเลื่อนระดับ ควรขึ้นกับความสามารถของแต่ละคน  ไม่ควรมีระยะเวลาในการครองระดับเป็นตัวประกอบ 

หรือตั้งเกณฑ์พิเศษในการประเมิน ควรดูที่ผลงานและศักยภาพที่จะเติบโตต่อในอนาคตเท่านั้น กรณีมีคุณสมบัติ
ไม่ครบตามเกณฑ์เวลา แต่อาจให้ท าเรื่องขอประเมินก่อนเวลาได้  

- ควรปรับปรุงเกณฑ์การเลื่อนระดับสายสนับสนุนวิชาชีพอ่ืน ประเด็นผู้ที่ได้รับการประเมินเลื่อนระดับจะต้องมี
ผลงานเป็นระดับ B+ ขึ้นไป 4 ครั้ง  ขอเสนอว่าปรับเป็นได้ B+ นับไป 4 ครั้ง ในการประเมิน 6 ครั้ง ที่ผ่านมาจะ
เหมาะสมกว่า (ไม่จ าเป็นต้องต่อเนื่อง) 



5 
 

สรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก แบบสอบถามเพื่อหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  1/2/61 

- ประสบการณ์ : ยื่นขอเลื่อนระดับแล้วไม่ได้เลื่อน คกก. ขอให้อยู่ระดับเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
พิจารณาของผู้ยื่นขอเลื่อนระดับไม่สอดคล้องกับภาระงานที่หน่วยงานมอบหมายให้ปฏิบัติ เช่นต้องเป็นพี่เลี้ยง
อาจารย์ใหม่แต่ในหน่วยงานไม่มีอาจารย์ใหม่เป็นต้น 
 
 
 
 
 

o ความคิดเห็นต่อเกณฑ์ที่ใช้ในการเลื่อนระดับต าแหน่งปัจจุบัน มีการก าหนดคุณสมบัติของผลงาน และ
ระยะเวลาในการครองระดับ 

- ไม่ทราบถึงเกณฑ ์เกณฑ์การเลื่อนระดับบางกรณีอาจสื่อสารกับบุคลากรไม่ทั่วถึง อยากให้มีการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง (2) 

- อยากให้มีการทบทวนเกณฑ์ที่ใช้ขอเลื่อนระดับบางหัวข้อ อาจมีทบทวนเกณฑ์ทุกๆ 3 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากยังขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจน (2) 

- ด้านคุณสมบัติกับผลงานมีความชัดเจน แต่ควรพิจารณาเกณฑ์คุณภาพให้เหมาะสมกับสาขาวิชา เช่น มีเกณฑ์
การพิจารณาคุณภาพงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์/สาขาสังคมศาสตร์และสาขามนุษยศาสตร์ ข้อมูลประเภท เช่น 
impact factor ทั้ง 2 สาขาไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามสายได้, ควรให้มีการพิจารณาทบทวนระยะเวลาการ
ครองระดับต าแหน่งส าหรับการเลื่อนระดับ (ว) 

- ควรระบุวิธีการ/ขั้นตอน ให้ชัดเจนทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งคุณสมบัติบางต าแหน่งยังไม่เหมาะสม  
- ควรเปิดโอกาสให้พนักงานเลื่อนระดับแบบข้ามข้ันได้ 

 

o ความคิดเห็นต่อคู่มือการเลื่อนระดับฯ แบบฟอร์มและวิธีการเขียนผลงานเพื่อการขอเลื่อนระดับ 
- บางครั้งเอกสารที่จัดท าเป็นเรื่องยากส าหรับผู้รับการประเมิน เพราะจากประสบการณ์ผู้ขอรับการประเมินหลาย

คนไม่เข้าใจประเด็นหรือสาระที่ คกก. ประเมินต้องการเห็น  อีกท้ังการไม่ท าความเข้าใจกันในหมู่ คกก. ประเมิน 
ท าให้ผู้ปฏิบัติสับสนจนต้องมีการแก้ไขเอกสารหลายรอบ และมีการพิจารณาที่ใช้เวลานานมาก ก่อนจะได้ 
feedback ที่ยิ่งสร้างความสับสนให้ผู้ขอรับการประเมินเข้าไปอีก 

- แบบฟอร์มเยอะเกินความจ าเป็น /กรอกเอกสารเยอะ ต้องเขียนรายงานจ านวนมาก (เสียเวลา)  ทั้งนี้ควรมี
ค าแนะน า  การกรอกเอกสาร ควรมีตัวอย่างที่ชัดเจน ท าตามได้ง่าย จะได้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด (2) 

- เอกสารยุ่งยาก ควรเอาผลงานเด่นๆ มาน าเสนอก็พอ ควรมีระบบที่รองรับในการลิงค์ข้อมูลผลงานจาก My 
Evaluation, ประวัติจาก HPB ได้เลย เพื่อลดปัญหาการกรอกเอกสารซ้ าซ้อน และลดเวลาในการจัดท าเอกสาร 
 
 
 
 

ง. ความคิดเห็นต่อการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ/ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
o ความพอใจต่อระบบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ/ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- การขอต าแหน่งทางวิชาการใช้ระยะเวลาล่าช้ามาก กระบวนการดูซับซ้อนและไม่ได้มีการสื่อสารว่าถึงขั้นตอน

ไหน บางกรณีใช้เวลามากกว่า 2 ปี (8) 
- ความสับสน/และความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประกอบการขอ เช่นเอกสารค าสอน (เอกสาร

ประกอบการสอน) ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังสับสนว่าแตกต่างอย่างไรและควรมีรูปแบบใด  มจธ. อาจจัดเวทีสร้างความ
เข้าใจในส่วนนี้ขึ้น (6) 

- การขอต าแหน่งทางวิชาการของ มจธ. ถือว่ายากพอสมควร และค่าตอบแทนต่ า แต่มีความท้าทายมาก เน้น
คุณภาพของผลงานวิชาการ เทียบแล้วยากกว่า ม/ส อื่น (3) 

- คณะ/หน่วยงาน ควรจัดให้มีฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือสายวิชาการในการจัดเตรียมเอกสาร หรือกลั่นกรองทาง
วิชาการ/ตรวจสอบเอกสารและจัดเรียงเอกสารเบื้องต้นก่อนเสนอไปยังส่วนกลาง เพ่ือลดการส่งกลับแก้ไข (2) 
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- การขอต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เปิดกว้างและยืดหยุ่นพอ เช่นจะรับผู้ที่มีประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมเข้ามา
ท างานวิจัย/ trainer นศ. ยังไม่สามารถขอก าหนดต าแหน่งได้จากประสบการณ์หรือผลงานที่เคยท า /และยังไม่
เอ้ือต่อการขอต าแหน่งทางสายสิ่งประดิษฐ์ (2) 

- การขอต าแหน่งทางวิชาการควรผูกกับเป้าหมายองค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนบุคคล ระบบปัจจุบันถือว่า
เอ้ืออ านวยต่อสายวิชาการ สามารถก าหนดขอต าแหน่งได้สะดวกข้ึน ผลงานที่น ามาใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการมี
ความหลากหลายมากข้ึน 

- มจธ. ยังไม่มีมาตรฐานในการติดตามผู้ได้รับต าแหน่งว่าท างานตามมาตรฐานต าแหน่งหรือไม่ เช่น ผู้ที่ได้ ผศ. เมื่อ
เวลาผ่านไปมีผลงานต่ ากว่าภาระงาน ผศ. จะยกเลิกต าแหน่งได้หรือไม่ หรือต้องมาตรการเมื่อครองต าแหน่งและ
แจ้งว่าต้องมีผลงานตามมาตรฐานตลอดทุกรอบการประเมิน ถ้าท าไม่ได้ต้องท าอย่างไร ยังไม่ชัดเจน 
 
 

o ความพอใจต่อเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดต าแหน่งวิชาการ/ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพปัจจุบัน มีการก าหนด
คุณสมบัติของผลงาน และระยะเวลาในการครองต าแหน่ง 

- ยังไม่เข้าใจเกณฑ์และระยะเวลาในการครองต าแหน่ง (2) 
- เกณฑ์ในการผ่านเข้าต าแหน่งวิชาการปัจจุบันเหมาะสมแล้ว มีทั้งปริมาณและคุณภาพผลงาน ซึ่งเป็นการเพ่ิมจุด

แข็งของนักวิชาการในครองต าแหน่ง  
- ผลงานวิชาการอ่ืน ที่ไม่ใช่วิจัย ยังไม่ถูกนับรวม หรือไม่ให้ความส าคัญในการขอต าแหน่งทางวิชาการ แม้ว่าจะมี

คุณค่าในด้านอ่ืนหรือน าไปใช้จริง ในการก าหนดนโยบายหรือใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานของ
ภาคอุตสาหกรรม 

- องค์ประกอบของกรรมการปัจจุบัน อาจท าให้การพิจารณาไม่เปิดกว้าง และต้นตอการเปลี่ยนแปลงของความ
ช านาญเปลี่ยนไป 

- กรณีท่ีขอ review หรือทบทวนผลงาน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ให้ค าอธิบายด้วย เพราะหากท่ี 
review เข้าใจผิด แต่ผู้ขอก าหนดก็ไม่มีโอกาสได้ชี้แจง 

- การก าหนดงานและคุณภาพงาน ควรแบ่งตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ ถ้าต้องการเป็น ผศ./ รศ./ศ. สาย
สอน ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง และไม่ต้องเกี่ยวกับงานวิจัย ถ้าเป็นสายวิจัยก็ควรก าหนดคุณสมบัติงานเกี่ยวกับ
งานวิจัยเท่านั้น ไม่ต้องมีการสอบสอน 

- ควรมีการปรับรายละเอียด/เกณฑ์ เกี่ยวกับเอกสารการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารค าสอนไม่ควร
จ าเป็นต้องเขียนแบบ Text Book  ควรจะมีความทันสมัย การใช้ paper ประกอบเอกสารค าสอนโดยการสรุป
ประเด็นส าคัญ ควรจะใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

- ผลงานควรนับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการจากวิทยานิพนธ์ป.เอก ในต่างประเทศ 
 

o ความเห็นต่อคู่มือการขอต าแหน่งทางวิชาการ/ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและวิธีการรวบรวมผลงาน 
เพื่อการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ/ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- ควรมีระบบช่วยในการเขียนรวบรวมผลงานของบุคลากร เพ่ือให้กรอกข้อมูลและน ามาใช้ร่วมกับเอกสารขอเลื่อน
ระดับได ้ควรเชื่อมโยงข้อมูล โดยเฉพาะงานวิชาการกลุ่มท่ี 2 ใน MyEval ให้ดึงข้อมูลมาใช้ในการรวบรวมผลงาน
ไดโ้ดยไม่ต้องมาท าเอกสารใหม่ (5) 

- ควรมีการอัพเดทคู่มือในอินทราเน็ตให้เป็นฉบับล่าสุด และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์/วิธีการที่
ปรับเปลี่ยนไปแล้ว / ควรแจกคู่มือเป็นเล่มให้กับอาจารย์ 

- การคิดคะแนนไม่มีระบุในคู่มือ ท าให้เกิดการเข้าใจผิด เช่น น าน้ าหนักเข้ามาคูณด้วย หรือการแปลงความเห็น
ของ reviewer   มาเป็นน้ าหนัก มีค่าเท่าไรบ้าง และเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

o ความเห็นเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุหรือปัจจัยที่สายวิชาการที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนแต่ยังไม่ย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการ 

- แบบฟอร์มที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งมีจ านวนมาก/มีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร (31) 
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- มีภาระงานจ านวนมากไม่สามารถไปจัดท าเอกสารขอต าแหน่งได้ (12) 
- ขาด Incentive หรือแรงจูงใจ (7) / ขาดระบบส่งเสริมและสนับสนุน (5) (12) 
- ไม่เห็นความส าคัญกับการด ารงต าแหน่งวิชาการ (10) 
- ขั้นตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งมีความยุ่งยาก (9) 
- ค่าตอบแทนน้อย (4)/เงินประจ าต าแหน่งน้อย(3)/ค่าตอบแทนไม่คุ้มกับภาระงาน(2)  (9) 
- ควรลิงค์ข้อมูลจาก MyEval สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้เลย ไม่ต้องท าเอกสารใหม่ (7) 
- เมื่อได้ต าแหน่งวิชาการ  ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบจะมากขึ้น (4) 
- ไม่ม่ันใจว่าสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ (4) 
- ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องเอกสารที่ใช้ในการประกอบการขอ เช่น เอกสารค าสอน 

(เอกสารประกอบการสอน) ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังสับสนว่าแตกต่างอย่างไรและควรมีรูปแบบใด มจธ.อาจจัดเวทีสร้าง
ความเข้าใจในส่วนนี้ขึ้น 

 
จ. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล 

o ด้านกรอบอัตรา 
- กรอบอัตราของสายสนับสนุนไม่เพียงพอ  
- HRD+HRM ควรวิเคราะห์ก าลังคนต่ออนาคต มจธ. 
 

o ด้านสัญญาจ้าง 
- สัญญาพนักงานของมจธ. เป็นการต่อสัญญาแบบ 3 ปี หากจะเป็นสัญญาตลอดชีพต้องชี้แจงผลงานโดดเด่นอีก 
 ถ้าระดับหัวหน้า งานไม่ชี้แจงให้ก็เป็นพนักงานสัญญา 3 ปีไปจนเกษียณ ไม่สร้างความมั่นคง  ไม่สร้างก าลังใจ
 ให้กับคนท างาน 
- การต่อสัญญาจ้างล่าช้า บางครั้งครบรอบการต่อสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการใดๆ 
- สัญญาจ้างงานชาวต่างชาติ ควรมีการเซ็นสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

o ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรหาคนเก่งและดีเข้ามาเป็นบุคลากร เงินเดือนและสวัสดิการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยจูงใจ
 และยึดเหนี่ยวบุคลากร ผลประเมินที่ได้ควรเป็นจริง และน าไปวิเคราะห์ ปรับปรุงและปรับใช้ให้ครบทุกด้าน 
- อัตราเงินเดือนเริ่มต้นบางต าแหน่งไม่ดึงดูด /การคิดค่าประสบการณ์ ควรทบทวน 
- อยากเห็นการบริหารงานบุคคล มจธ.ที่เน้นสวัสดิการที่ดีในการท างานตามมาตรฐาน ให้มีความภูมิใจที่ได้
 ปฏิบัติงานแก่ มจธ. ตลอดอายุการท างาน 
- ด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น ควรปรับเพิ่มทันตกรรม ควรมีสวัสดิการด้านสุขภาพ/ประกันสุขภาพ สวัสดิการให้กับ
 บิดา/มารดา ควรเพ่ิมสวัสดิการการศึกษาของบุตรธิดา 
- ควรปรับ % เงินสมทบส ารองเลี้ยงชีพจาก 8% เป็น 10% เพ่ือเป็นเงินออมยามเกษียณอายุ 
 

o ด้านการบริหารผลงาน 
- ควรสร้างวัฒนธรรมและองค์กรด้วยความรัก ไม่ใช่การบริหารบุคคลด้วยการตรวจสอบวัดผล และประเมินอย่าง

ยุติธรรม ถ้าจะใช้ระบบการวัดผลแบบจริงจังต้องมีการพูดคุย และต่อรองเรื่องค่าตอบแทน Benefits และอ่ืนๆ
อย่างชัดเจน แต่ถ้าคิดแบบการบริหารจัดการเชิงประสิทธิภาพและเอามาใช้กับระบบบริหารบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย คิดว่ายังไม่เหมาะสมกับองค์กรศึกษายุคใหม่ ที่อยากให้พนักงานคิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรม 
ท าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีระบบปฏิบัติการที่ล้าหลังและไม่หลุดไปจากกรอบราชการเดิมๆ แต่
เปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ควรเปลี่ยนวัฒนธรรม ระบบ และ มุมมองทรัพยากรบุคลากรแนวใหม่การใช้กลไกการ
ประเมินที่จริงจัง ส าหรับทุกบุคลากรทุกกลุ่ม  

- หากลไกให้คนมาท างานตรงกลาง ช่วยมหาวิทยาลัยฯมากขึ้น 
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- การได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ติดตามนโยบายไม่ทัน ท าให้การตัดสินใจที่เก่ียวกับบุคคลอาจล่าช้า/
 ผิดพลาด โดยเฉพาะแนวปฏิบัติด้านบุคคลหลายอย่าง เช่นการสรรหา การเจรจาเรื่องบุคคล การเจรจา
 เงินเดือนของบุคคลสายวิชาการ+การคิดประสบการณ์ เป็นต้น บางครั้งยังไม่มีความชัดเจนหรือมีความเห็นไม่
 ตรงกันระหว่างคณะกับงานบริหารส่วนกลาง  
 
 

o ด้านการมอบหมายภาระงาน 
- หน่วยงาน ควรมีการมอบหมายภาระงานให้ตรงตามคุณสมบัติที่หน่วยงานรับเข้า หรือท างานตรงตามความ
 ถนัด  ปัจจุบันอัตราเข้า-ออกมาจากการมอบหมายภาระงานไม่ตรงของหน่วยงาน  และผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่
 กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ เพราะกลัวการประเมินภายหลัง 
 

o ด้านการประเมินผลงานและเกณฑ์การประเมินผลงาน 
- การประเมินบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพควรมุ่งเน้นเพ่ือวิเคราะห์การพัฒนาหน่วยงานและองค์กร แม้ว่ายัง
 จ าเป็นต้องใช้เกณฑ์ในการก าหนดผลตอบแทนอยู่บ้างก็ตาม การประเมินควรเป็นการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
 บุคลากรตามความต้องการ (2) 
- การประเมินผลงาน ควรมีการจัดการประเมินหัวหน้างานบ้าง  เนื่องจากการปฏิบัติงานของหัวหน้างานที่ปฏิบัติ
 ต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่ากับลูกน้องมีความแตกต่างกัน อาจเกิดความไม่เท่าเทียมกัน (2) 
- ควรมีการประเมินหน่วยงานคู่กับประเมินพนักงาน และผู้บริหารหน่วยงาน ปัจจุบันยังไม่มีการประเมิน
 หน่วยงาน ท าให้บุคลากรไม่ทราบถึงสภาวะการแข่งขันของต าแหน่งที่ครองอยู่ เมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ 
 ควรมีการประกาศผลคะแนนสูง-ต่ า และ Midpoint ของแต่ละต าแหน่งด้วย 
- ยังพบความไม่ชัดเจนในการประเมินระดับภาควิชา เกณฑ์ประเมินแต่ละหน่วยงานต่างกัน ประเมินงานแบบ
 เดียวกันในระดับ ภาควิชามีความแตกต่างกัน ท าให้เกิดความไม่ยุติธรรม มีผลต่อการขอเลื่อน ว. (3) 
- ผลักดันความเข้าใจเรื่องการท า performance evaluation ท าให้การเรียนการสอนเป็น core ของการวัด 
 performance impact หรือควรคิดคะแนนสายวิชาการ ให้สอดคล้องต่อการประเมินและภารกิจของ มจธ.    
- ควรมีการปรับปรุงระบบการประเมินใหม่ My Eva ซ่ึงถูกใช้มานานแล้ว และเห็นว่าระบบประเมินดังกล่าวไม่ได้
 ช่วยในการพัฒนาคนและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  แต่เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสนใจแต่คะแนนที่จะ
 ได้จากการรวบรวมเอกสาร  
- วิธีการประเมินผลงาน และ competency ที่ทดลองใช้ประเมินมาแล้ว ควรสรุปผลให้ผูร้ับการประเมิน+ผู้
 ประเมินทราบว่า เป็นไปตามแนวทางหรือขั้นตอนที่ส่วนกลางต้องการหรือไม่ อย่างไร 

 

o ด้านการเติบโตในสายอาชีพ 
- สายวิชาการ การเลื่อนต าแหน่งมีกฎเกณฑ์ชัดเจน ส าหรับสายสนับสนุนกฎเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง อาจจะยัง
 ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งทั้งเกณฑ์ วิธีการ/กระบวนการ 
- ควรมีกลยุทธ์/วิธีการกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะขอเลื่อนต าแหน่ง ปัจจุบันพนักงานอาจเพราะมีงาน
 เอกสารมาก และไม่มีความรู้/จัดการ ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขอเลื่อนระดับ (2) 
- ควรพิจารณาเป้าหมาย/ความตั้งใจ/ความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งวัดเป็นตัวเลข/ผลงานไม่ได้มาประกอบ 
 การพิจารณาเลื่อนผลงาน/ระดับ 
 

o ด้านการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรของ HR 
- ผู้ดูแลด้านงานบริหารบุคคลควรจะต้องถูกอบรมพัฒนาและเข้าใจองค์กรได้ดีระดับหนึ่ง เพ่ือท างานบริหาร
 บุคคลได ้ควรพัฒนาบุคลากรของ สทบ.ให้มีความเข้าใจในงาน และมี Service Mind ให้มากขึ้น 
- ฝ่ายบุคคล ควรดูแลทั้งบุคลากรทั้งไทยและต่างชาติ ควรเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษของ HR  
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- ควรมีการท าการจัดการความรู้ KM งานบริหารบุคคลหนักและซับซ้อนมากกว่าที่อ่ืน ควรมีการแลกเปลี่ยน
 เรียนรู้/สื่อข้อมูลถึงบุคลากรมากข้ึน 
- HR เป็นหน่วยงานที่ส าคัญมากๆ ต่อการพัฒนา มจธ. อยากให้หน่วยงานท าความเข้าใจ และมีบทบาทส าคัญต่อ
 การจัดหาพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมากกว่านี้ 
- สทบ.ควรท างานเพื่อมหาวิทยาลัย และผลประโยชน์ของบุคลากร(นายจ้าง+ลูกจ้าง) ในสัดส่วน 50:50 ต้อง
 เข้าใจบุคลากร และมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ต้องเป็นบุคคลแรกท่ีบุคลากรนึกถึงในฐานะที่ปรึกษาด้านบุคคล 
 มากกว่าผู้คุมกฏ งานบุคคลควรเน้นหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือ รับรู้ปัญหาของบุคลากรด้วยมิตรไมตรีจิต  ควร
 รับทราบปัญหาและหาทางแก้ไข และให้ความช่วยเหลือ หากน ามาตรฐานกลางมาใช้หรือก าหนดเส้นทางการ
 เติบโตอย่างเคร่งครัด อาจท าให้ มจธ. ได้คนที่อยากมีความมั่นคงมาท างาน มากกว่าได้คนเก่ง+มีคุณธรรมเข้า
 มาท างาน 
- ควรมองภาพรวมและให้ผลตอบรับในลักษณะ proactive มากกว่าจะตามเก็บข้อมูล/การจัดการงานประจ า จะ

 ก่อให้เกิดการท างานเชิงรุกมากข้ึน ปัจจุบันค่อนข้างเป็นเชิงรับ ซึ่งควรเชื่อมโยงกับ requirement ของลูกค้าใน
หน่วยงานต่างๆ ควรมีความยืดหยุ่นมากข้ึน และการพิจารณาความจ าเป็นในหน้างานจริงมากขึ้น มากกว่า
วิเคราะห์ในกระดาษ  

- รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในประเด็นต่างๆอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการบริหารที่ดี 
 

การพัฒนาผู้บริหาร 
- ควรเตรียมหัวหน้างานให้มีทักษะการเป็นหัวหน้า (มองค่าของงาน/ประเมิน/มอบงาน/สอนงาน ฯลฯ) สมัยนี้
 หัวหน้ามีทักษะด้านนี้น้อยลง เทียบกับเม่ือก่อนที่สอนแบบ ตัวต่อตัว มาก แต่ตอนนี้ขยายงานอย่างรวดเร็ว 
 ทักษะแบบนี้จึงหายไปในคนรุ่นใหม่ๆ   
- ปัจจุบันขาด Orientation ส าหรับผู้บริหารที่เหมาะสม หรือควรสอน manager ให้ท า coaching ให้เป็น 
- ยังพบปัญหาของพนักงานสายวิชาชีพ ในเรื่องการวางตัวแทนภายในองค์กร ในการสืบทอดต าแหน่ง โดย
 หมายความรวมถึงการสรรหาต าแหน่งผู้บริหาร 
 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร มจธ. 
- ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 
- ระบบการพัฒนาบุคลากร ควรมีแผนทีช่ัดเจน ก าหนดการอบรมแต่ละต าแหน่ง/ระดับชัดเจน และต้องถือ
 ปฏิบัติ เช่น ช่วงงานแต่ละช่วง ต้องพัฒนาอะไร ,ช่วง 5 ปี  10 สุดท้ายของการท างานจะพัฒนาอะไร (2) 
- ควรจัดอบรม/บรรยายเพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะหัวข้อที่ทันสมัย สามารถขับเคลื่อน มจธ.ไปเป็นม.ที่ทุก
 คนภาคภูมิใจ ในฐานะมหาวิทยาลัยอันเป็นที่พ่ึง และเป็นก าลังของประเทศด้านเทคโนโลยี และพัฒนาคนที่มี
 คุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 

ด้านการสื่อสาร 
- ควรจัดท าคู่มือ/รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้คนใน มจธ.ทราบ และสามารถใช้งานได้ เพ่ือลดเวลาในการถาม-
 ตอบโดยตรง /การขอความอนุเคราะห์หน่วยงานจัดท า จัดส่งเอกสาร อยากให้ทางสทบ.ได้แนบตัวอย่าง
 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการจัดท าด้วย/เอกสาร/แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ควรจะมีการกรอกตัวอย่างประกอบ (3) 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านข่าวสารข้อมูลให้เข้าถึงง่าย/เข้าใจง่ายขึ้น /เสนอให้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล
 ผ่านระบบ mail  ของมหาวิทยาลัย กรณีที่มีการปรับระเบียบ/วิธีการข้ันตอนต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน (3) 
- สทบ.ควรจัดประชุมชี้แจงเครือข่ายการบริหารงานบุคคลบ่อยๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและภาควิชา ได้
 เข้าถึงข้อมูล แนวทางปฏิบัติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้ทุกคนในหน่วยงานน าไปใช้เป็นแบบอย่าง
 เดียวกัน (2) 
- การสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันยังไม่เพียงพอ ทั้งเรื่องการให้คุณและโทษ ทุกคนสนใจแต่
 เรื่องผลตอบแทน/สวัสดิการ แต่เรื่องข้อบังคับ บทลงโทษ มักอ้างว่าไม่ทราบ ต้องชี้แจงให้ชัดเจน 
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- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ควรมีการประกาศให้บุคลากรได้รับทราบอย่างเปิดเผย เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ
 ความเคลื่อนไหว  ข้อเท็จจริง 
- สทบ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลในหน่วยงานอื่นๆ  เพ่ือให้งานบุคคลของ
 คณะฯ สามารถจัดท าแผนและการท า Work Shop หรือบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ แนวทาง
 ความก้าวหน้า รวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ และขวัญก าลังใจแก่พนักงาน หรืออาจมีการเดินสายตาม
 ภาควิชา/คณะ เกี่ยวกับระเบียบใหม่ๆที่มีการปรับ บางครั้งผู้ไปประชุมไม่ได้น ามาถ่ายทอดครบทั้งหมด 
ด้านระบบสารสนเทศ 
- ควรพัฒนาระบบจัดการข้อมูลกลาง/ระบบฐานข้อมูลที่คณะเข้าถึงได้ ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงระบบการท างาน
 อ่ืนๆ /ควรมีระบบฐานข้อมูลเดียวที่สามารถน ามาใช้ในการประเมินได้ทันท/ีควรจะเชื่อมข้อมูลจาก My 
 Evaluation ได้ (5) 
- ควรน าระบบบริหารงาน/โปรแกรมมาช่วย เช่น การยื่นค าร้องต่างๆ สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ และ
 ตรวจสอบค าร้อง ด าเนินการ ขึ้นตอนได้/ควรจะมีระบบเตือนบอกว่าเอกสารยื่นไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว (2) 
- ควรปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรให้ถูกต้องเสมอและสามารถเรียนรู้ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
- ควรมี One stop service+service excellent 
- ควรมีช่องทางการร้องเรียนหรือช่องทางแสดงความคิดเห็นๆ เช่น ความเห็นต่อการสอน ความประพฤติของ
 บุคลากร  
 

ด้านการบริหารลูกจ้าง 
- ควรเร่งรัดกระบวนการการต่อสัญญาลูกจ้างให้เป็นตามก าหนด 
- ควรก าหนดวิธีการจ้างลูกจ้างให้ชัดเจน  กรณีการจ้างทดแทนการท างานหรือรองรับงานใหม่ให้ทันต่อการ
 ท างานของหน่วยงาน 
 

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

แนวทางในการด าเนินการตอ่ไปของ สทบ. 
 วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญ และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานในประเด็นต่างๆที่ได้ 
รับค าเสนอแนะจากบุคลากรต่อไป 
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