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1.บทสรุปของผู้บริหาร

ที่มา

การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากงานประจาของบุคลากรสายสนับสนุน ยังไม่มีรูปแบบการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และเพื่อนร่วมงาน ในการขับเคลื่อนดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งบทบาทของบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันนั้นเป็นส่วนสาคัญ ยิ่ง ในการสนับสนุนการดาเนินการของบุคลากรสายวิชาการและผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุภารกิจของ
สถาบัน อาจจะยากต่อการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการทางานแบบเดิมๆ เป็นการทางานอย่างมืออาชีพตามบทบาทที่ควรจะเป็น
1. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหารกิจการของสถาบัน
2. สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์และพนักงานของสถาบัน
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของสภาคณาจารย์และพนังงานของสถาบัน
4. ทาหน้าที่อื่นตามที่อธิการหรือสภาสถาบันมอบหมาย

บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานของ สจล. กับการพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการ ภายใต้การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
1) การสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
2) การสนับสนุนและส่งเสริมให้
3) การสร้างเวทีวิจัย ผลักดันให้
4) การสร้างเครือข่าย
เรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร
บุคลากรมีการพัฒนางานประจา เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย สจล. เรื่อง
ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจา
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา มี 3
(ร่าง) ประกาศ สจล. เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนด
โครงการย่อย / ปี, 30,000 บ/โครงการ
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานตาแหน่ง
ผู้เข้าร่วม 885 คน ความพึงพอใจ 4.28
สนับสนุนวิชาการให้ดารงตาแหน่งสูงขั้น พ.ศ. ....
โครงการให้คาปรึกษาแก่บุคลากรสถาบันฯ
(คลินิกและพี่เลี้ยงสาหรับปรึกษาปัญหาในการ (ร่าง) ประกาศ สจล. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขอตาแหน่งที่สูงขึ้น) 10,000 บ/โครงการ
พนักงานสถาบันตาแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.
ผู้เข้าร่วม214 คน ความพึงพอใจ 4.29
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การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษา
ไทย (The Conference on Research for
Thai Education System; CRTES) มีความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.41
การจัดตั้งส่วนงานวารสารวิชาการ ปขมท. ขึ้น
ณ สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. บทความ
มีคุณภาพมากขึ้น มีความถี่สะสมของการเข้าชม
วารสารฯ สูงมากขึ้น

เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษา (คอวท)
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ปี 2560-2562 บรรยายการพัฒนางานประจา
มากกว่า 15 มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

7 มีนาคม 2551 สจล. เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในกากับของรัฐ พรบ. สจล. 2551
มาตราที่ 27 ให้มีสภาคณาจารย์และพนักงาน
1. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหารกิจการของสถาบัน
2. สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์และพนักงานของสถาบัน
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของสภาคณาจารย์และพนังงานของสถาบัน
4. ทาหน้าที่อื่นตามที่อธิการหรือสภาสถาบันมอบหมาย
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
องค์ประกอบของสภาพนักงาน

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
 ให้คาปรึกษาและประสานงานกับสถาบัน
เรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการ
 ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร
 ดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

เลขาธิการ สภาคณาจารย์ฯ
รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ
สานักงานสภาคณาจารย์ฯ
(จนท.ประจา 3 คน)
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2

ฝ่ายวิชาการ สายวิชาการ

ฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ฝ่ายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
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แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วนงาน(23 ส่วนงาน)
มีส่วนร่วมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
(19 คน)
(26 คน)
 ให้คาปรึกษาและประสานงานกับสถาบัน เรื่องข้อบังคับฯ
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และการพัฒนาทางกายภาพ
 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมที่ให้เกิดความรักองค์กร
และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 ยกย่องเชิดชูเกีบรติบุคลาการที่ทาคุณประโยชน์ต่อองค์กร
และปฏิบัติหน้าที่อย่างที่น่ายกย่อง
 เผยแพร่ กิ จกรรมการด าเนิ นงานของสภาคณาจารย์ ฯ
ให้กับบุคลากรของสถาบันและหน่วยงานภายนอก
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง

ของ "ลูกค้าของกระบวนการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน"

ผู้บริหาร
ฝ่ายค้าน

นโยบาย
แนวทางการปฏิบัติ

ประกาศ

กฏ ระเบียบ

มติ
ข้อมูล ข่าวสาร

เป็นทางผ่าน..ไปสู่ผู้บริหาร

ไม่มีความสุข

ไม่เป็นธรรม

ข้อร้องเรียน

ไม่มีความสุข

สายวิชาการ

ข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน

ไม่เป็นธรรม

ข้อร้องเรียน

ไม่เป็นธรรม
ไม่เป็นธรรม
ไม่มีความสุข
ไม่มีความสุข
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ฝ่ายรัฐบาล
ข้อร้องเรียน

ไม่มีความสุข

สายสนับสนุน
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง

ของ "ลูกค้าของกระบวนการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน"

บทบาท ของผู้บริหาร

ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร

บทบาท ของสายวิชาการ

- สร้างบัณฑิตให้มีลักษณะพึงประสงค์
- ผลิตงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
- นาเสนอ/เผยแพร่/ใช้ประโยชน์ได้จริง
- มีส่วนร่วมในการทะนุบารุงศิลปและวัฒนธรรม

บทบาท
ของสายสนั
บ
สนุ
น
สนับสนุนการดาเนินการของสายวิชาการ / ผู้บริหาร
เพื่อให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร

การผลิตบัณฑิต
การวิจัยและพัฒนา
การบริการทางวิชาการ
การทะนุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
- บทบาทในการชี้นา กาหนดวิสัยทัศน์
- บทบาทในการสร้างความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
- บทบาทในการกระจายอานาจการตัดสินใจ
- บทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดี

1. การดาเนินการสนับสนุนของของบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่มรี ูปแบบการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
2. ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และเพื่อนร่วมงาน ในการขับเคลื่อนดังกล่าวอย่างจริงจัง
3. สภาคณาจารย์จะมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงการทางานแบบเดิมๆ เป็นการทางานอย่างมืออาชีพตามบทบาทที่ควรจะเป็น ได้อย่างไร????

ประสานงานกับ HR
เพื่อวางแผนการดาเนินที่สอดคล้องกัน
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- สายสนับสนุน 10,025 คน
- ชานาญการพิเศษ 25 คน (น้อยมาก)
- ไม่มีความสุข (สังเกต) เช้าชาม เย็นชาม

สร้างกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพสายสนับสนุน
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง

ของ "ลูกค้าของกระบวนการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน"
บทบาท ของสายสนับสนุน
บุคลากรสนับสนุนด้านธุรการ
กลุ่มงานเฉพาะ

 นักวิชาการศึกษา นักวิชาการการเงิน นักวิเคราะห์ฯ นัก.......
 ต้องแม่นและชานาญ กฏ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของตน
 ต้องวิเคราะห์เสนองานให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ

กลุ่มงานด้านบริหารงานทั่วไป
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 รับเรื่อง เสนอเรื่อง ประสานงาน
 เน้นที่ ความเร็ว ถูกที่ ถูกเวลา ถูกทาง

ช่วยวิเคราะห์เรื่องต่างๆ วิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อหาทางเลือก
ข้อดี ข้อเสีย พร้อมการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

ต้องมีความชานาญในหน้าที่ของตน

Faculty Senate of KMITL

บุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการ

 ช่วยดูแลงานวิชาการ เช่น เตรียมอุปกรณ์การสอน/วิจัย
เป็นผู้ช่วยสอน ผู้วิจัย การควบคุมการใช้เครื่องมือฯ
 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

สร้างกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพสายสนับสนุน

การพัฒนางานประจาอย่างเป็นระบบ
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง

ของ "ลูกค้าของกระบวนการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน"

ประกอบด้วยกับนโยบายของสถาบันฯ

KMITL

world class university

ออกแบบ KMITL ด้วยกัน
Faculty Senate of KMITL

Next Generation Next Idea Next Action

“เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาในการเป็นผู้นาแบบคนรุ่นใหม่
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งดี และลงมือทาทันทีกับสิ่งที่
เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ”
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง

ของ "ลูกค้าของกระบวนการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน"

KMITL
ONE,
2560
เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถาบันฯ ได้แสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ แบบ Bottom Up ผ่านกระบวนการ

การมีส่วนร่วม จากประชาคมของสถาบันฯ สามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1. บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีสมรรถนะพื้นฐานทีค่ วรจะมี และสรรถนะความเชีย่ วชาญเฉพาะ
2. บุคลากรสายสนับสนุนต้องผ่านกระบวนการสร้างแรงสนับสนุนในการพัฒนาสถาบัน
3. บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีการพัฒนาตนเอง และสามารถดารงตาแหน่งทีส่ ูงขึน้
4. บุคลากรสายสนับสนุนต้องการการมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาสถาบัน
5. บุคลากรในสถาบันต้องการรับรูข้ ้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้
6. สถาบันต้องการให้ระบบงานที่สามารถลดรอบระยะเวลาในการให้บริการที่รวดเร็ว
7. สถาบันต้องการระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่สูงขึน้ และอยู่ในระดับที่ดีมาก

Faculty Senate of KMITL
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง

ของ "ลูกค้าของกระบวนการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน"

2562

1. ต้องการกระบวนการทางานที่ได้มาตรฐาน และไม่เปิดโอกาสให้เลือกปฏิบัติได้
2. ควรมีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่สามารถตรวจสอบได้
3. บุคลากรสายสนับสนุนไม่มีกระบวนการทางานเป็นทีม
4. การทางานที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะทาให้เกิดความสุข
5. การทางานที่มีทิศทางเดียวกัน จะนาไปสู่ความสาเร็จได้
6. บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีความรักและให้เกียรติกับผู้รับบริการ
7. การคิดบวก จะทาให้พบทางแก้ปัญหา
8. ปฏิบัติงานให้เหมือนมดงาน ที่มีความร่วมมือ ร่วมใจ ขยันขันแข็ง
9. แต่ละส่วนต้องทางานเกื้อหนุนกัน สามารถไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
10. ถ้ามีฐานที่มั่นคง สามารถร่วมแรงร่วมใจ สามัคคีกัน ก็จะสามารถเดินไปด้วยกันได้
11. ต้องรีบปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในเร็วทีส่ ุด

Faculty Senate of KMITL
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง

ของ "ลูกค้าของกระบวนการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน"

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สถาบันได้มีการกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อน ไว้ดังนี้
ตัวชี้วัดระดับนโยบาย
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ให้บริการ
2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมคุณภาพ
4. ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพ ทันสมัย ยั่งยืน

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ให้มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและควบคุม
- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
2. เป็นสถาบันที่ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย (e-University) - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ
3. สภาพแวดล้อมที่ดีมีสุข
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นสถาบันสีเขียว
- ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
4. รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
-ระบบบริหารจัดการทางการเงิน

Faculty Senate of KMITL
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง

ของ "ลูกค้าของกระบวนการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน"

ต้องการให้บุคลากรทุกคนรู้บทบาทของตน
และปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ

ผู้บริหาร

ต้องการให้บุคลากรทุกคนรู้บทบาทของตน
และปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ

ต้องการทางานอย่างความสุข
สบาย และได้รับความเป็นธรรม

สายวิชาการ
ต้องการให้บุคลากรทุกคนรู้บทบาทของตน
และปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ

Faculty Senate of KMITL

ต้องการทางานอย่างความสุข
สบาย และได้รับความเป็นธรรม

สายสนับสนุน

ต้องการทางานอย่างความสุข
สบาย และได้รับความเป็นธรรม
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต

Back Office
การ
เปลี่ยนแปลง
ขององค์กร

บทบาท
ของผู้ตาม
ผู้บริหารมี
อิทธิพลต่อ
ความคิดและ
การกระทา
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บรรยากาศ
ความเชื่อ
และวัฒธรรม
ขององค์กร

กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ
ของงาน
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรทุกประเภท
ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง จนถึงพ้นจากงาน





การสรรหาและคัดเลือก / บรรจุและแต่งตั้ง
จัดสรร / บริหารอัตรากาลัง
บรหารเงินเดือน / ค่าตอบแทน
พัฒนาบุคคล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

สานักงานสภาสถาบัน
สานักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์
สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานคลัง
สานักงานพัสดุ
สานักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์
สานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา
สานักงานกิจการต่างประเทศ
สานักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สานักงานนิติการ
สานักงานบริหารทรัพย์สิน
สานักบริการคอมพิวเตอร์
สานักหอสมุดกลาง
สานักทะเบียนและประมวลผล
สานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สานักวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

การพัฒนาบุคคลากร HR ไม่สามารถพัฒนาบุคลกรได้ทั่วถึง
สภาคณาจารย์และพนักงาน ประสานงานกับ HR
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลกรให้ได้ทั่วถึง
โดยใช้ “กระบวนการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน”
Faculty Senate of KMITL
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

ส่งเสริม / สนับสนุน
การพัฒนาตนเอง / องค์กร
Kaizen

Lean

R2R

สร้าง
เครือข่าย

ส่งเสริม/สร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้

สร้าง
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่
ส่งเสริม/สร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้

Kaizen

Lean

R2R

สภาคณาจารย์และพนักงาน
สนับสนุนการให้ความรูเ้ รื่องการพัฒนางานประจาผ่านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
- ให้บุคลากรตั้งโจทย์วิจัยจากปัญหาหน้างาน และช่วยกันหาคาตอบ
- ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหาคาตอบอย่างมีระบบ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปรับปรุง หรือพัฒนางานประจาเพื่อการบริการที่ดีขึ้น ตามวงล้อคุณภาพ PDCA
- ให้ความรู้เรื่อง Kaizen, Lean R2R และ Checklist อย่างต่อเนื่อง
- ให้ความรู้เรื่องคู่มือปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน จุดเริ่มต้นของการพัฒนางาน
- ให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์งานจากงานประจา เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

ส่งเสริม / สนับสนุน
การพัฒนาตนเอง / องค์กร

สภาคณาจารย์และพนักงาน
ผลักดัน ให้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้คานึงถึงการพัฒนางานประจา ทั้งในรูปแบบของการปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนางานประจาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ผลักดันให้ส่วนบริหารงานวิจัยของ สจล.
ออกประกาศทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจา (R2R) ขึ้น
ผลักดันให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ร่าง เกณฑ์เข้าสู่ตาแหน่ง สายสนับสนุน สจล. (ใหม่)
ให้คานึงถึงการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานประจา เป็นหลัก
ผลักดันให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ร่าง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สายสนับสนุน สจล. (ใหม่) พัฒนางานประจา เป็นหลัก
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่
สร้าง
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สภาคณาจารย์และพนักงาน
ผลักดัน ผลักดันให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
1) การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย (The Conference on Research for Thai Education System; CRTES)
โดยจะจัดขึ้นเป็นประจาประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี
2) การจัดตั้งส่วนงานวารสารวิชาการ ปขมท. ขึ้น ณ สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. โดยรองประธานสภาคณาจารย์
และพนักงาน คนที่ 1 ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปขมท.) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะบรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท. และให้มีบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันเป็นคณะกรรมการในกองบรรณาธิการด้วย
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่
สนับสนุนให้บุคลากร ภายใต้สภาคณาจารย์และพนักงาน
เข้าร่วมงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรหลายหน่วยงาน

สร้าง
เครือข่าย

1) เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา (คอวท) ซึ่งจัดตั้งโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และองค์กรในการจัดการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพ
2) ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อ
ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
3) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งโดย ปขมท.
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการทาวิจัยและการทาผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

Faculty Senate of KMITL
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน
และประโยชน์ที่ได้รับ
Kaizen

Lean

การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

R2R

รายการ
2559
2560
2561
เฉลี่ย / ปี
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research: R2R)
- จานวนโครงการย่อย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ความพึงพอใจ (เต็ม 5)

3
282
4.14

3
294
4.23

3
309
4.46

3
295
4.28

โครงการให้คาปรึกษาแก่บุคลากรสถาบันฯ (คลินิกและพี่เลี้ยงสาหรับปรึกษาปัญหาในการขอตาแหน่งที่สูงขึ้น)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ความพึงพอใจ (เต็ม 5)

Faculty Senate of KMITL

35
4.37

32
4.19

147 (คลีนิคเครือ่ นที่)
4.29

71.3
4.29
21

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน
และประโยชน์ที่ได้รับ
Kaizen

การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

Lean

R2R

รายการ
2559
2560
2561
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research: R2R)
- จานวนโครงการย่อย
3
3
3


ชื่อ 
โครงการย่อย 




การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานประจา
คู่มือปฏิบัติงาน...จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจา
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research: R2R)
วิเคราะห์งานเพื่อพัฒนางานประจา
พัฒนางานวิจัยจากงานประจา ภายใต้แนวคิด Lean
หยิบจับหน้างานประจามาทาวิจัย สไตล์ Back Office
เหลาโจทย์วิจัยจากงานประจาอย่างไร? ให้แหลมคม

Faculty Senate of KMITL
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน
และประโยชน์ที่ได้รับ
Kaizen

การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
บทบาทของผู้ตาม

ต้องเป็นผู้สร้างความรู้
มากกว่าเป็นผู้เสพความรู้

ผู้บริหารมีอทิ ธิพลต่อ
ความคิดและการกระทา

ร่วมกาหนดแนวทางการปฏิบัติ /
แก้ไข / ปรับปรุง พัฒนา

บรรยากาศความเชื่อ
และวัฒธรรมขององค์กร

ชวนมาเป็นทีม แก้ไข /
ปรับปรุง / พัฒนา

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของงาน

Faculty Senate of KMITL

Lea
n

R2R

คุณลักษณะสาคัญของการวิจัยจากงานประจา

แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ภายใต้
กรอบของงานทีร่ ับผิดชอบ
--ไม่รอ กฎระเบียบ ใหม่---เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ--
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน
และประโยชน์ที่ได้รับ
การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

การเปลี่ยนแปลงขององค์กร บทบาทของผู้ตาม
เกิดขึ้นตลอดเวลา
ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อ
บรรยากาศความเชื่อและวัฒธรรมขององค์กร
ความคิดและการกระทา
ที่ไม่อานวยต่อการพัฒนา
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ของงาน

เชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

งานได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของสายวิชาการและ
ผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย

ความก้าวหน้า

อาจารย์พิเศษ
รองฯ
กรรมการภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยฯ ผู้อานวยการ
การสร้างสรรค์ผลงาน
คิดได้แล้ว ต้องทาให้ได้
สร้างฐานความคิด

เข้าใจบทบาทของตนเอง
• ช่วยวิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาทางเลือก ข้อดี
ข้อเสีย พร้อมการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
• มีความชานาญในหน้าที่ของตน

Faculty Senate of KMITL

หาแรงบันดาลใจที่ดีในการทางาน
• สร้างเป้าหมายในการทางาน จากสิ่งที่เป็นประโยชน์
• สร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน
• หามิติสุขจากการทางาน

•ฐานที่ 1: การคิด และทาเพื่อคนอื่น
•ฐานที่ 2: การเคารพ รัก และให้เกียรติ
•ฐานที่ 3: การร่วมคิด ร่วมคุย และร่วมทา
•ฐานที่ 4: การหาองค์ความรู้
•ฐานที่ 5: การปฏิบัติ
•ฐานที่ 6: การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน
และประโยชน์ที่ได้รับ

การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
สจล. ออกประกาศทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจา (R2R)
สจล. ร่าง เกณฑ์เข้าสู่ตาแหน่ง สายสนับสนุน สจล. (ใหม่)
ให้คานึงถึงการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานประจา เป็นหลัก
สจล. ร่าง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สายสนับสนุน สจล. (ใหม่) พัฒนางานประจา เป็นหลัก

Faculty Senate of KMITL
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน
และประโยชน์ที่ได้รับ

CRTES I
2559

รายการ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
- ครู / อาจารย์
117
- สายสนับสนุน
83

ประเภทของการเข้าร่วมประชุม
- นาเสนอผลงาน
32
- เข้าร่วมประชุม
146
ระดับความพึงพอใจ
4.13
(เต็ม 5)

CRTES II
2560

CRTES III
2561

Total

32
15

16
37

165 (55.0%)
135 (45.0%)

24
25

24
34

80 (28.1%)
205 (71.9%)

4.54

4.56

4.41

Faculty Senate of KMITL

ความถี่สะสม
การเข้าชมวารสาร

จานวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและระดับความพึงพอใจ

จานวนบทความ
ของ สจล.

การสร้างเวทีวิจัย ผลักดันให้เกิดเวที
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับงานวิจัยจากงานประจา
8

10
8
6
4
2
0

1
ปีที่ 1(1)-ปีที่ 6(1) รวม 15 ฉบับ

ปีที่ 1(1)-ปีที่ 6(1) รวม 6 ฉบับ

5000
4000
3000
2000
1000
0
1(1) 1(2) 1(3) 2(1) 2(2) 2(3) 3(1) 3(3) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 7(3) 8(1)
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน
และประโยชน์ที่ได้รับ
การสร้างเครือข่ายวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์กรใน
สถาบันอุดมศึกษาในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร - คณะอนุกรรมการวิชาการ ควอท
ระดับอุดมศึกษา (คอวท)
- เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ควอม ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

- คณะกรรมการบริหาร ปขมท.
- ส่วนงานวารสารวิชาการ ปขมท. สภาคณาจารย์ฯ สจล.

เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ เป็นต้น เพื่อให้
เกิดการพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา

- คณะกรรมการ เครือข่ายฯ

Faculty Senate of KMITL

และอีกประมาณ 10 เครือข่าย ที่กาลังจะเข้าร่วม ได้แก่

เครือข่ายวิจัยสายสนับสนุน เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เครือข่ายบริหารและธุรการ
เครือข่ายกายภาพ เครือข่ายงานบริหารการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เครือข่ายนโยบาลและแผน
27
เครื่อข่ายนิติกร เครือข่ายการเงินและพัสดุ เครื่อข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายงานห้องปฏิบัตกิ าร เป็นต้น

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน
และประโยชน์ที่ได้รับ
การสร้างเครือข่ายวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์กรใน
สถาบันอุดมศึกษาในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปี 2560-2562 ถูกเชิญให้บรรยายด้านการพัฒนางานประจา ของสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษา มากกว่า 50 ครั้ง มากกว่า 15 มหาวิทยาลัย
จากการบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนางานประจา
4 มหาวิทยาลัย
จัดทาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่อยอดการพัฒนางานประจา

Faculty Senate of KMITL

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี... ต่อเนื่องปีที่ 2
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานีและหาดใหญ่)… ต่อเนื่องปีที่ 2
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน
และประโยชน์ที่ได้รับ
การสร้างเครือข่ายวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์กรใน
สถาบันอุดมศึกษาในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปี 2560-2562 ถูกเชิญให้บรรยายด้านการพัฒนางานประจา ของสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษา มากกว่า 50 ครั้ง มากกว่า 15 มหาวิทยาลัย
แบบสารวจ การสร้างแรงบันดาลใจ (n=478)
เพศ
ระดับ

ชาย = 25.5%
ชานาญงาน
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

หญิง = 74.5%
= 1.2%
= 73.6%
= 16.4%
ได้ประสบการณ์ ได้แรงบันดาลใจ
= 4.7%
เป็นแรงบันดาลใจ ผลักดันตัวเอง
ไปสู่เป้าหมาย
= 0.2%
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ได้แรงบันดาลใจ
ให้เชื่อมั่น
ในตัวเอง

ฉันสามารถ
หาความสุข
จากที่ทางานได้

ฉันรู้สึก
มีแรงบันดาลใจ
29

7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
สภาคณาจารย์และพนักงาน
ปัญหา / อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

1. ความยากของการเริ่มต้นของกระบวนการ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน

1. เหลาโจทย์ให้แหลมคมตามกระบวนการวิจัยแบบ R2R
2. ระดมสมองกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหาร
งานวิจัย ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางของกระบวนการพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุน ภายใต้บทบาท
ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ด้วยความจริงใจ
2. การดาเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็น 1. ดาเนินโครงการเป็นทีม ถ่ายทอดการทางานจากรุ่นสู่รุ่น
วาระ วาระละ 3 ปี อาจเกิดความไม่ต่อเนื่องของ
2. นาโครงการเข้าแผนประจาปี ให้เป็นโครงการต่อเนื่อง
โครงการ
3. แสดงผลการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์นี้ จะทาให้เกิดความ
ต่อเนื่องอัตโนมัติ
3. การดาเนินการอาจจะซ้าซ้อนกับสานักบริหาร
1. ประสานงานกับสานักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทารูปแบบการดาเนินงานที่เหมาะสมร่วมกัน
ทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯ
2. สภาคณาจารย์ฯ ยังต้องมีบทบาทด้านการสนับสนุนในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป เป็นลักษณะแก้ปัญหาร่วมกัน
4. ให้ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ ไม่ชัดเจน
1. การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการกระทาของบุคลากรในองค์กร เป็นการยากและต้องใช้เวลาในการดาเนินการ
ผลลัพธ์อาจแสดงออกมาเป็นรูปธรรม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรืออาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของ
นามธรรม เช่นการมีความสุขในการทางานก็เป็นได้เช่นกัน
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
สายสนับสนุน

ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน?
• เข้าใจบทบาทของสายสนับสนุนในอุดมศึกษา
• การปรับฐานความคิดของบุคลากรในองค์กร
• แรงบันดาลใจจากงานประจา
สิ่งที่เรา
• มิตสิ ุขจากการทางานประจา
ทาได้ดี
• ศึกษาเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ปัญหาถูกแก้ไข
สิ่งที่รัก

มีการพัฒนางาน
สิ่งที่เป็น
ประโยชน์

สิ่งที่สร้างคุณค่า
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กระบวนการถูกปรับปรุง

แก้ไข / ปรับปรุง / พัฒนา

อย่างไร???
การวิจัย
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

คิดได้...แต่ทาไม่ได้?

1. คุณไม่อยากทาจริง

ต้องปรารถนาอย่างแรงกล้า
พร้อมจะเสียสละบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่าง

2. คุณมี นิวรณ์ 5 ครอบงาจิตใจ

สายสนับสนุน

3. สร้คุาณงมโนภาพให้
ไม่มีแชัดผน
เจน

ได้ยินเสียงในความคิดของตัวเอง

4. คุณไม่ศรัทธาในตัวเอง

ต้องเชื่อมั่นในตัวเอง
อยากมีอยากได้อยากเป็น ไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็น
You are what you think
ความโกรธ เกลียด อาฆาต พยาบาท
มีความอยากที่แท้จริง
ความเบื่อหน่ายในชีวิต ความสิ้นหวัง
ความฟุ้งซ่าน ราราญใจ
ความลังเล สงสัย
ต้องจอจ่อกับสิ่งที่ทาอย่างตั้งใจ
ต้องลงมือทา
ทาทีละอย่าง
Practices makes Perfection
ฝึกจิตที่เป็นพลัง
สร้างบุญให้กับตนเอง: ปล่อยวาง
สร้างบุญให้กับผู้อื่น: การให้
ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
1.
2.
3.
4.
5.
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5. คุณมัวแต่คิดแต่ไม่ลงมือทา
6. คุณมีบุญไม่พอ

32

8. ความท้าทายต่อไป
 ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 ผูบ้ ริหารองค์กรเปลี่ยน แนวทางการปฏิบัติอาจเปลี่ยนตาม

การเปลี่ยนแปลงนโนบาย / แนวทางการปฏิบัติ
Kaizen

Lean

R2R

สร้าง
เครือข่าย

ส่งเสริม/สร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้

ความต่อเนื่อง / ความยั่งยืน
 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร
 สายสนับสนุนแสดงบทบาทของตน

 ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

สร้าง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลักสูตรกลาง / การพัฒนาร่วมกัน
 ร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนร่วมกัน
 ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรกลางของกระทรวง

คุณภาพของงาน / การนามาใช้ประโยชน์จริง
 การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ จากเวทีเล็ก และใหญ่ขึ้น
 งานที่มปี ัญหาถูกปรับปรุง / แก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้น
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9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และความยั่งยืน
ผู้บริหารทุกระดับ

กรรมการสภาคณาจารย์ฯ

เปิดโอกาส สนับสนุน ผลักดัน ให้ความร่วมมือ

เปิดโอกาส สนับสนุน ผลักดัน ให้ความร่วมมือ
ส่งเสริม / สนับสนุน
การพัฒนาตนเอง / องค์กร

Kaizen

Lean

R2R

สร้าง
เครือข่าย

ส่งเสริม/สร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้

บุคลากรสายสนับสนุน
ไว้วางใจ เชื่อมั่น ตั้งใจ ผู้ตามที่ดี
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สร้าง
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเรียนรู้ร่วมกัน / มีส่วนร่วม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดความคิด มิตรภาพ
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