
สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สรุปผลการดําเนินงาน 6 เดือนประจําป 2562  
 

ผลงาน 1 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 

เสนอผูบริหารมหาวิทยาลยั  : 1  เมษายน  2562 



  

  
  

รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

HR Focus on all !? 

why to do? 

 

การสรางทรัพยากรมนุษย 

เชิงสมรรถนะ (Competence)   

บนพ้ืนฐานของ eco-system  

 

How to do? 

what to do? 
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Who 

should 

we thank? 

HRM Performance in the last 6 months  

สรุปความสําเร็จของงานในชวงรอบ 1 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 
1. การสรรหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รอบ 1/2562   
2. การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานและขาราชการ รอบตุลาคม 2561  
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการของคณาจารยประจําที่เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.2562  

4. ประกาศหลักเกณฑการประเมินตําราหรือหนังสือกอนการเผยแพร พ.ศ.2562  
5. ปรับโครงสรางตําแหนงพนักงานกลุมวิชาการ (ว)  
6. การปรับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมวิชาการ พ.ศ.2562 
7. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมวิชาการ พ.ศ.2562  
8. Service Catalog   
9. VDO 3D Animation สําหรับใชใน On Boarding : HRM Session  
10. การจัดกีฬาสี ภายใตโครงการ Happy Work Place และกิจกรรมวันเกษียณ วันปใหม  
11. การประสานงานจัดทําบัตร BBL 
12. การซักซอมทําความเขาใจเร่ืองกระบวนการทํางานตางๆ 
13. การประชุมเครือขายเพ่ือใหความรู ความเขาใจในการทํางาน HRM 

 
งานที่อยูระหวางดําเนินการ 

14. การจัดทําสมรรถนะเฉพาะตําแหนง  (Functional Competency)  -  งานงวดที่ 3 และ 4   
15. ขอเสนอการจัดสวัสดิการทางเลือกสําหรับพนักงาน มจธ.  

  
รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

How does 

our job 

meet 

customers? 

ทุกพื้นท่ี 

ทุกกลุม 

ทกุรุน่ 
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ภาพรวมระดบั  

      มากทีส่ดุ 

มาก 

ปานกลาง 

ระดบัความพงีพอใจ 

ต้องปรบัปรงุ  



  

  
  

How does our job meet customers? 

รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

 ปจจัยของความสําเร็จ 
     -  การรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน 

     -  การประชุม Plan – Do – Check – Act  

  -  การจัดคนลงถูกกับงาน & การพัฒนาคน 

     -  การใหลูกคามีสวนรวมของลูกคาในการ 

        ปรับปรุงกระบวนการ 

     -  การยอมรับและใหความสําคัญกับผูรวมทีม   

     -  ผูบริหารฯ ใหการสนับสนุนทุกดาน ท้ังกําลัง  

        สมอง จัดสรรทรัพยากร และการใหความรู 

     -  คณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตางๆ  

 Organization Profile / EdPEX  

 ผลการสํารวจความคิดเห็นผูรับบริการของ 

HRM เมื่อเดือนสิงหาคม 2561  

 Engagement Survey & Engagement 

Focus Group 2561 

 ความเห็นจากที่ประชุมตางๆในชวงที่ผานมา   

Feed back of Customer is Important… 
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 การประชุมเครือขาย นักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ  (22 มีนาคม 2562)  

• รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

สาระสําคัญของการสื่อสารและสรางความเขาใจ 

- นโยบายที่เกี่ยวกับ HR จากรองอธิการบดีฝายบุคคล 

- การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุพนักงาน คร้ังที่ 2/2562 

- แนวทางการตอสัญญาจางพนกังาน  

- การจางลูกจางมหาวิทยาลัย 

- ข้ันตอนการบอกเลิกจาง 

- การปรับปรุงข้ันตอนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

- รางหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานกลุม   

  วิชาการ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม) 

- คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิงานดานวิชาการ (ปรับปรุงใหม) 

- ทบทวนการประเมินผลการปฏบิัตงิานกลุมสนับสนุน 

- สมรรถนะเฉพาะตาํแหนงบุคลากร (Functional    

  Competency) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสรางเครือขาย / การถายทอดความรู และสรางความเขาใจแกผูปฎิบัติงาน HR 

KPI  

1) สรางการสื่อสาร 2 ทาง 

2) HR ตองสื่อสารงานที่ปฏิบตัิไดอยางเขาใจ 

3) เกิด Ownerships /Value Sharing  
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รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

 Functional Competency 

 60 FC trainers  

 Next Step for COP FC   
 

 Primary of Work & life cycle 

   in KMUTT      

 2-3 Times Per Year  

 New tool for communications  
 

 C-WAE Facilitators sharing Day 

 Communicate  

 Recognize the problem 
 

Teamwork & Collaborations& Networking 
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รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

Teamwork & Collaborations& Networking 

 Show & Share , Dec 2018 

 Next Generation Activity  

 25 Feb 2019 

 HR Networking in 6+1 Flagship T2  

หัวขอเลื่อนระดับสายวิชาชีพยากจริงหรือ   BBL Take care  

 Requests for new card  

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

 KX (ไปสูกํากับ) 

 ราชบุรี (ภาระงาน) 

 บางขุนเทียน (สรบ/

โรงงานยา) 

 Micro credential  

 JMAC   

 นิติการ & จรรยาบรรณ  
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รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

การพัฒนา :  12 พ.ย. – 28 ธ.ค. 2561 

เขารวมโครงการอบรมหลักสูตรบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง นบสส. ของ สกอ.    

สิ่งท่ีไดจากการอบรม  

1) เครือขายผูบริหารสายสนับสนุนอุดมศึกษา 45 คน 

2) เรียนรูเน้ือหาวิชาและบริบทและความทาทายของ

อุดมศึกษา และการขับเคลื่อนอุดมศึกษาในยุค 

Thailand 4.0 – 23 หัวขอ 

3) ฝกการคิดเชิงวิพากษ และเรียนรูการนํายุทธศาสตร

ไปสูการปฏิบัติ  

4) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองคกรในประเทศและ

ตางประเทศ 

5) การเปน “ตนแบบผูนํา” สายสนับสนุนของอุดมศึกษา    



  

  
  

เปลี่ยนวิธีทํางาน  

 เปดโอกาสใหคนรุนใหมไดคิดและลงมือทํา 

 สนับสนุนใหคนรุนใหมไดทํางานเพื่อชุมชน 

เพื่อเรียนรูและเขาใจสังคม 

 สอนใหนอยลง แตทําตัวเปนโคชท่ีดี  

เปลี่ยนวิธีคิด  

 เขาใจการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 

 เกงเปนทีม ดีกวาเกงคนเดียว 

 เลิกยึดติดกับคะแนนหรือความรูสึก 

   แตใหคุณคากับการทํางานของคน 

 ใหความสําคัญกับคุณธรรมความดี

และการเสียสละแบงปน 

 จิตอาสาตองเกิดมาจากภายใน 

รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

Tips for reducing a generation gap in Workplace  
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รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

  Next Step Project  

PI & SLA  & Core Value & Flagship  (4 Topics /4 meeting : months)    

HRM Strategic Plan  
Action Plan /Strategic  Project       

April May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

HR Operation focus on Competency  (โครงการพัฒนางานประจําป 2562) 
Improve regulation for apply  Competency  & others  

Functional Competency implementation Plan  
1 Step : Create the correct understanding Before the actual assessment  

 

Integrity and transparency Assessment : ITA 2019 
   

Routine Director work /individual solutions /others  

Monitor monthly 
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 Functional Competency Plan 

• รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

April May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
รับมอบงาน

งวดสุดทาย 

30/4/2562 

ทบทวน

สรุป

เร่ืองราว 

ถอด

บทเรียน 

เตรียม

ระบบ

ประเมิน 

ประเมิน FC ผานระบบ ประมวลผล สื่อสารผล

การ

ประเมิน 

 

เตรียม

ขอมูล

สําหรับ

สื่อสาร 

Call Center / 

Helpdesk 

Monitor  

หา GAP  จัดทําแผน IDP วาง

แผนการ

พัฒนาตาม 

IDP   

เดินสายสื่อสาร /ขอขอมูล

รายช่ือผูประเมิน 

เปดระบบ

ทางอีเมล 
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• รายงานผลการดําเนินงาน ผอ.สทบ 1/2562 

Jan-Mar Apr May Jun Jul Aug-Sep 
 สทบ.

เตรียมการ/

ขอมูลป 

2019 

 

 ตั้งกรรมการ 

 ประชุมกรรมการ 

 เปดระบบ ITAS 

และนําขอมูล

จํานวนผูสวนได

สวนเสียภายใน

ภายนอกเขา

ระบบ 

 ประเมิน 

บุคลากร

ภายในIIT  

 ประเมิน 

ผูรับบริการ

ภายนอกEIT 

มจธ.ดําเนินการ

กรอกขอมูล 

Open Data 

Integrity and 

Transparency 

Assessment 

(OIT)  

สํานักงาน 

ปปช.เขา

ตรวจสอบ

ขอมูล OIT  ใน

ระบบผาน

ออนไลน  

สํานักงาน ปปช. 

สรุปรายงานผล

การประเมินแจง

หนวยงาน 

 Integrity and transparency Assessment : ITA 2019   

 แจงผลการดําเนินงาน ป 2561 กับหนวยงานภายใน 

 22 ธันวาคม 2561 จัดให ปปช มาบรรยายเร่ืองแนวทางการ

ดําเนินงานภาครัฐตามแนวทางปองกันทุจริตและผลประโยชนทับซอน

ในองคกร 
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