รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น สถานภาพการบริห ารและพั ฒ นาบุ คลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฎ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังจากการได้ดาเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560) โดยแผนฉบับนี้มีการดาเนินการใช้ Scorecard และ KPI เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ มีการกาหนดหน่วยวัดผลการปฏิบัติงาน และกาหนดค่าเป้าหมาย
(Target) เป็ น ระดั บ ต่ า งๆ 5 ระดั บ โดยใช้ ห ลั ก คิ ด ของ Balanced Scorecard เป็ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ในที่ นี้ ใ ช้
HR Scorecard เป็นเครื่องมือสาหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ขององค์กร
เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถและระดับความสาเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยประยุกต์หลักการ
ของ Balanced Scorecard มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้กรอบมาตรฐานความสาเร็ จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ประกอบไปด้วย มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency) มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRM Program Effectiveness) มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติที่ 5
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมีผลการ
ดาเนินงานแต่ละมิติ ดังนี้

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เป็นมิติที่จะทาให้ส่วนราชการทราบว่ามีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้อง
กับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่ ดังนี้
1.1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายแผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา จานวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิง
ยุทธศาสตร์ กาหนดตัวชี้วัด คือ ระดับความสาเร็จของการมีและใช้แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงาน
บุคคลเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย อัน ประกอบไปด้วยผู้ บริหาร คณาจารย์ และบุ คลากรสาย
สนับสนุน ผ่านการจัดทาโครงการสัม มนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การการทบทวน วิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อม บริบ ท
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร (2558 – 2561) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเมื่อจัดทาร่าง แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.25612565 ได้มีการนาแผนเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และได้รับความเห็นชอบ อนุมัติให้ใช้แผน
และในการประชุมครั้งนี้ เป็นการทบทวนและรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561 และเมื่อได้รับ
ข้อแนะนาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้ว งานบริหารงานบุคคล จักได้ สภามหาวิทยาลัยแล้วจะได้
ดาเนินการเสนอ แผน/ผล การทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาให้ข้อแนะนา
ในการปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งจะเป็นการดาเนินการได้ในระดับที่ 5

ยุท ธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒ นาระบบสารสนเทศและกระบวนการการบริห ารงานบุ คคลให้ มี
ประสิทธิภาพ กาหนดตัวชี้วัด คือ ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบสารสนเทศและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มีผลของการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
สารสนเทศและกระบวนการบริห ารงานบุ คคล ในระดั บ ค่ า เฉลี่ ย 2.84 แปรผลได้ ว่ า มี ค วามพึ ง พอใจต่ อระบบ
สารสนเทศและกระบวนการบริหารงานบุคคลปานกลาง (ระดับคะแนนเฉลี่ย xˉ 2.51 – 3.50 (50.1 – 70.0 %)
พึงพอใจปานกลาง) โดยที่ในปัจจุบันระบบสารสนเทศของงานบริหารงานบุคคลยังเป็นระบบOff-Line เป็นการใช้
โปรแกรมส าเร็จ รูป Excel ในการเก็บ และประมวลผลข้อมู ล ซึ่ง ท าให้ การให้บ ริการระบบสารสนเทศไม่ ส ามารถ
ให้บริการแบบทันช่วงเวลาได้ (Real-time)
ปัจจุบันผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็นถึงความสาคัญและอยู่ในช่วงเวลากาลังจัดหาโปรแกรมหรือระบบ
ที่สามารถทางานแบบฐานข้อมูล และOnline ได้ เพื่อให้การบริการข้อมูลสารสนเทศสามารถดาเนินการและให้บริการ
ที่รวดเร็วขึ้น
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาระบบจั ด การความรู้ - ระบบสนั บ สนุ น และจู ง ใจต่ า งๆเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล กาหนดตัวชี้วัด คือ ระดับความสาเร็จของการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินงาน ในที่นี้จึงขอรายงานผล
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 โดยมีผล ดังนี้
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยดาเนินการด้านการจัดการความรู้ โดยมี
หน่วยงานเจ้าภาพหลักคืองานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ (สมจ.) เป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้และการ
ดาเนินการจัดการความรู้ โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
การก ากั บติ ด ตาม โดยงานมาตรฐานและจั ด การคุณ ภาพได้มี การจั ด ทาบั น ทึ กเพื่อกากับ ติ ดตามให้ ทุ ก
หน่วยงานมีการดาเนินงานจัดการความรู้ (KM) ได้แก่
1) ให้ ทุกหน่ ว ยงานมี การแต่ งตั้ ง ผู้ รับผิ ด ชอบด้ า นการจั ด การความรู้ (KM) และจั ด ท าแผนการ
รายงานแผนการดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560 โดยจัดทาบันทึกเลขที่ ศธ 0551.18/241 ลงวันที่
19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเอกสารแผนการจัดการความรู้ (KM)/คาสั่งแต่งตั้งคณะการการ
ดาเนินงานจัดการความรู้ (KM) ของคณะ/หน่วยงาน
2) ให้ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560 รอบ 6
เดือน และรอบ 12 เดือน โดยจัดทาบันทึกเลขที่ สมจ. ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
เอกสารข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจาปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม
2560 – 31 มกราคม 2561) และรอบ 12 เดือน โดยจัดทาบันทึกเลขที่ สมจ. ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลเอกสารข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจาปีการศึกษา 2560 รอบ 12
เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) และขอเชิญประชุม
การส่งเสริมสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ (KM)
ประจาปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คาสั่งเลขที่ 2547/2560 สั่ง
ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบด้านการจัดความรู้ (KM) ของระดับคณะ
และหน่วยงานสนับสนุน โดยมีรองอธิการบดี เป็นประธานให้คาแนะนาและให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ( KM)
สาหรับการจัดประชุมในแต่ละครั้งนั้นทุกคนจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันตั้งแต่ร่วมกันพิจารณาแผนการจัดทา
แผนการจัดการความรู้ และรายงานผลการดาเนินการจัดการความรู้ มีการตั้งกลุ่มไลน์ “ชุมชนอุดมปัญญา VRU” และ

กลุ่ม KM ผู้บริหาร เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้
จัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล จานวน 2 เรื่อง จากทั้งหมด 23 เรื่อง
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันโดยการ
นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของทุกหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ระดับคณะ/วิทยาลัย จานวน 7 คณะ จานวน 1 วิทยาลัย
และหน่วยงานสนับสนุน จานวน 7 หน่วยงาน
สรุปผลการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
จาแนกตามระดับคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนได้ดังนี้
ผลการด าเนิน งานในปี ง บประมาณ 2561 ผลงานระดั บคณะ/วิ ทยาลั ย มีคณะจ านวน 7 คณะ และ
วิทยาลัย จานวน 1 วิทยาลัย ได้แก่
คณะ/วิทยาลัย
คาสั่ง
1.เทคโนโลยี
คณะกรรมการ
การเกษตร
ดาเนินงานจัดการ
ความรู้ เลขที่
355/2560 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2560

2.ครุศาสตร์

3.วิทยาการ
จัดการ

4.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ประเด็นความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การเตรียมตัว
นักศึกษาก่อนเข้าแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการทางการเกษตร

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ด้านการผลิตบัณฑิต :

ด้านวิจัย เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิชัย

ด้านวิจัย : จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารซึ่งมีบทความวิจัยร่วมระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ จานวน 8 เรื่อง

คณะกรรมการ
ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ (KM) ปี
การศึกษา 2560 เลขที่
459ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2560

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง

ด้านการผลิตบัณฑิต : มีจานวน 1
หลักสูตรที่มีการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้

คณะกรรมการพัฒนา
สถาบันเรียนรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ เลขที่
268/2560 ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2560

ด้านการผลิตบัณฑิต คือ

คณะกรรมการจัดทา
แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ
2561เลขที่ 322/2560

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การยกระดับ ด้านการผลิตบัณฑิต : จานวน 11 ผลงาน
มาตรฐานและคุณภาพนักศึกษาเพื่อ
ได้แก่ ทีมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ/นานาชาติ วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมแข่งขันทักษะ PLC
จานวน 1 ทีม และบทความวิจัยของ

การคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ

จานวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร
เกษตรศาสตร์(สาขาวิชาสัตวศาสตร์) และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

ด้านงานวิจัย เรื่อง การนากระบวนการ
ด้านวิจัย : ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ดร.สุ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพมาขอทุนสนับสนุนการ ภัชฌาณ์ ศรีเอี่ยม และผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลัง
วิจัย
พหล นาแนวปฏิบัติที่ไปใช้

การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
ด้านวิจัย คือ เรื่อง การเผยแพร่
ผลงานวิจัยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา

ด้านการผลิตบัณฑิต : สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกได้นาองค์ความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิจัย : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้
นาเสนอผลงานวิจัยร่วมกับนักศึกษา

คณะ/วิทยาลัย

คาสั่ง
ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2560

ประเด็นความรู้

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จานวน 10 ผลงาน

ด้านวิจัย เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ

ด้านวิจัย คือ จานวน 2 ผลงาน ได้แก่
งานวิจัยของอาจารย์ ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร
1 ผลงาน และงานวิจัยของอาจารย์ ดร.วิ
ภัสสร วินิจฉัยกุล และอาจารย์ ดร.อนุพงศ์
ทึ่งในธรรม 1 ผลงาน

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การต่อยอด
ความรู้สู่การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการผลิตบัณฑิต : จานวน 1 หลักสูตร

ด้านวิจัย เรื่อง การสร้างการเรียนรู้สู่การ
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านวิจัย : จานวน 3 หลักสูตร

6.วิทยา ศาสตร์ คณะกรรมการ
และเทคโนโลยี ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ เลขที่ ลงวันที่
577/2560 สั่ง ณ วันที่
12 ธันวาคม พ.ศ.2560

ด้านการผลิตบัณฑิต : เรื่อง การส่งเสริม
การฝึกประสการณ์วิชาชีพนักศึกษา สห
กิจศึกษาในต่างแดนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ด้านการผลิตบัณฑิต : จานวน 1 หลักสูตร
คือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นานักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอินเดีย
วันที่ 8-14 มกราคม 2561

7.วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

คณะกรรมการ
บริหารงานการจัดการ
ความรู้ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ
ประจาปีการศึกษา
2560

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียน
การสอนที่ดี

คณะกรรมการ
ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ (Knowledge
Management)เลขที่
184/2560 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง outcomebased Education กับการออกแบบ
หลักสูตร

5.มนุษย
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะกรรมการจัดทา
แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ
2561เลขที่ 322/2560
ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2560

8.สาธารณสุข
ศาสตร์

ด้านวิจัย เรื่อง การเผยแพร่ผลงานทาง
ด้านวิจัย : จานวน 1 หลักสูตรคือ คหกรรม
วิชาการ งานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ที่ ศาสตร์
นาไปใช้ประโยชน์ได้ของคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ในระดับนานาชาติ
ด้านการผลิตบัณฑิต คือ จานวน 1 คน

ด้านวิจัย : จานวน 1 หน่วยงานที่นาไปใช้
ด้านวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
จัดการด้านการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
ด้านการผลิตบัณฑิต : มีจานวน 3
หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณพิต
สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุขภาพและความงาม นาไปปรับใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย

คาสั่ง

ประเด็นความรู้
ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ด้านวิจัย เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ผลงาน ด้านวิจัย : มีอาจารย์จานวน 2 คน ยื่นขอ
วิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ทุนวิจัย
กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ผลงานระดับหน่วยงานสนับสนุน จานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่
ศูนย์/สานัก

คาสั่ง

ประเด็นความรู้

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม

สานักงาน
อธิการบดี

คณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ สานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2560 เลขที่ 2718/2560 ลง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์
ค่างาน เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ

มีบุคลากรส่งเอกสารงานวิเคราะห์
และประเมินค่างาน เป็นจานวน 35
ราย จากจ านวน 50 ราย คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 60 จากจ านวนบุ ค ลากร
ทั้งหมดของ สนอ.

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

คระกรรมการจัดการความรู้
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เลขที่ 3006/2560ลง
วันที่ 22 ธันวาคม 2561

การใช้โปรแกรมเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ได้อย่างรวดเร็ว

บุคลากรทุกคนสามารถใช้โปรแกรม
การใช้โปรแกรมเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้
อย่างรวดเร็ว

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการดาเนินงานการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
จัดการความรู้ KM เลขที่ 3034 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

มี บุ ค ลากรที่ ส ามารถด าเนิ น การ
จัด ท าเอกสารประเมิ น ค่ า งานและ
ด าเนิ น การจั ด ส่ ง ไปยั ง ส านั ก งาน
อธิการบดี จานวน 11 คน

สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ

คณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ เลขที่
2868/2560 ลงวันที่ 8
ธันวาคม 2560

การตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์
ชุมชน

บุคลากรของส านั กฯ จ านวน 1 คน
คือน.ส.พั ทธนันท์ มาเจริ ญมหั ทธโน
น าความรู้ ไปใช้ ใ นการขายของ
ออนไลน์ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ ประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขที่
216/2560 ลงวันที่ 28
มกราคม 2560

เทคนิคการจัดประชุมและการเขียน บุค ลากรทุก คนสามารถจัด ประชุ ม
รายงานการประชุม
และเขียนรายงานการประชุมได้

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้(KM) ประจาปี
การศึกษา 2560 เลขที่
199/2560 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2560

การจัดการความรู้เรื่องระบบการ
ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
“อักขราวิสุทธิ”์

บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน
สามารถใช้ระบบการตรวจสอบการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ “อักขราวิสุทธิ”์
ได้

งานศึกษาทั่วไป

คณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ประจาหน่วยงาน

ขั้นตอนการจัดทา มคอ.5 และการ
จัดส่ง มคอ.5 ในระบบ CMS

บุคลากรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปสามารถจัดทามคอ.5 ได้

ศูนย์/สานัก

คาสั่ง
เลขที่ 1731/2560 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2560

ประเด็นความรู้

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
อย่ า งถู ก ต้ อ งและสามารถจั ด ส่ ง
มคอ.5 ในระบบ CMS ได้ด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจานงในการบริหารที่สุจริต
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วย
รับการตรวจประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีโรงเรียนนายร้อยตารวจ เป็นที่ปรึกษา
โครงการของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยจัดส่ง แบบ
สารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับโรงเรียน
นายร้อยตารวจ และมีหนังสือจาก คณะนิติวิทยาศาสตร์ ที่ ตช 0035.5/ว.1372 เรื่อง แจ้งผลการประเมินตามแบบ
สารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์( Evidence-based)โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งทางอีเมล์ของที่ปรึกษา
โครงการ ITA-61 ของมหาวิทยาลัย จากการตรวจสอบผลคะแนนพบว่า คะแนนเต็มการประเมินทั้งหมด 2,200
คะแนน มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 2,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.91 สามารถสรุปประเด็น
ของผลคะแนนได้ดังนี้
1. ข้อคาถามที่สามารถตอบและมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ได้คะแนนเต็ม (ร้อยละ 100) มีจานวน
20 ประเด็นคาถาม ประกอบด้วย EB 1(1)(2),EB 2(2),EB 3(1)-(4),EB 4(1)(3),EB 5,EB 6, ,EB 7, ,EB 8, ,EB 9,EB 10
(1)(2),EB 11 (1)(2) และEB 12(1)(2)
2. ข้ อ ค าถามที่ ก รรมการประเมิ น ให้ เ หตุ ผ ลในการไม่ ไ ด้ ค ะแนน มี จ านวน 2 ประเด็ นค าถาม
ประกอบด้วย EB 2 (1) และEB 4 (2)
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการขออุทธรณ์ผลคะแนนใหม่ในข้อที่ 2 ประกอบด้วย EB 2 (1) และEB 4 (2) และมี
หนังสือจาก คณะนิติ วิทยาศาสตร์ ที่ ตช 0035.5/ว.1503 เรื่อง แจ้งผลการประเมินตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิ ง
ประจักษ์(Evidence-based)โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการรับฟังการอุทธรณ์ในEB 2 (1) ได้คะแนน
100 คะแนน ในส่วนประเด็น EB 4 (2) คณะกรรมการฯประเมิน ให้ความเห็นว่า เอกสารที่มหาวิทยาลัยแสดงเป็นลักษณะ
สรุปผลการดาเนินงานซึ่งไม่พบข้อมูลที่แสดงถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ที่ผ่านมา)
ที่ชัดเจนจึงไม่ได้คะแนนเพิ่ มเติ ม สรุปคะแนนรวมหลังการอุทธรณ์ 2,100 คิดเป็นร้อยละ 95.45 เฉพาะในส่วนของ
หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT และเมื่ อ การประเมิ น
สิ้นสุดผลการประเมินจากโรงเรียนนายร้อยตารวจฯ เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีความโปร่งใส ได้ คะแนนสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 91.94 รองลงมา คือ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.31
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.97 ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ
80.93 และดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.05 สรุปได้ว่า ผลการประเมินระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.16 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูงมาก

จึงสามารถสรุปได้ ว่า ในปี งบประมาณ 2561 มหาวิท ยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถัม ภ์ โดยคณะผู้ บ ริหารสู ง สุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย สามารถด าเนิ น การบริหารทรัพ ยากรบุ คคลอย่ า งโปร่ง ใส
เป็นธรรมมีเจตจานงในการบริหารที่สุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และสร้างคุณภาพชีวิต และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อการสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจ และสร้างคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน โดยได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยที่
1759/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบายและดาเนินการจัดการความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และงานบริหารงานบุคคล ได้จัดให้มีการประชุม/
สัมมนา คณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อจัดทาแนวคิด -นโยบายที่จะจัดการความสุข และสร้างความรักความผูกพัน
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยได้ (ร่าง) แนวทางและวิธีการดาเนินงานในการสร้างความสุข เบื้องต้น ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body)
แนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความสุขด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body)
1.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน/โครงการ
1.2.1 จัดตั้งชมรมกีฬาบุคลากร
1.2.2 จัดโครงการกีฬาสีบุคลากร
1.3 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่กาหนด
1.4 ติดตาม/สรุปและประเมินผล
มิติที่ 2 ด้านการมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Happy Heart)(น้าใจดี)
แนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการดาเนินงาน
2.1 การทาประโยชน์ในที่ทางานจากการเสียสละของตัวเราเอง
2.1.1 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น ตกแต่งห้องทางาน,จัดบอร์ด,เก็บกวาดครัว
2.1.2 หากบางช่วงเวลาว่างเรามีเวลาว่างอาจจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
2.2 การชักชวนเพื่อนร่วมงานทากิจกรรมแก่สังคม ตัวอย่างกิจกรรม เช่น ร่วมกันบริจาคหนังสือ ,บริจาค
เครื่องนุ่งห่ม,บริจาคยารักษาโรค ให้กับผู้ยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาส,ทาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมเช่นสะพานลอย
ถนน คลองชลประทาน เป็นต้น
2.3 ชักชวนกันจัดตั้งชมรมจิตอาสา หรือร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานประสานงาน ช่วยเหลือเหตุจากการประสบ
ภัยต่างๆ
2.4 กิจกรรมการค้นหาคนดีในหน่วยงาน,การมีรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมีแนวทางการทางาน ดังนี้
2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคนดี,เชิดชูเกียรติ

2.4.2 ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดรูปแบบ วิธีการ และสร้างเกณฑ์ในการวัดความสาเร็จในการมี
น้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Happy Heart) พร้อมทั้งกาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
2.4.3 ดาเนินกิจกรรมตามปฏิทินดาเนินงานที่กาหนด
- รูปแบบการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อาจจะมีรูปแบบการเชิ ดชูผ่านเว็บไซต์ และการสร้างเวทีเพื่อทา
กิจกรรมให้กับผู้ทาความดีได้แบ่งปันความดีในกิจกรรมของงานต่างๆ เช่น งานปฐมนิเทศ,งานปัจฉิม หรือกิจกรรมที่
สอดคล้องต่างๆ
2.4.4 ติดตาม/สรุปและประเมินผล
มิติที่ 3 ด้านการรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax)
แนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการดาเนินงาน
3.1 ควรจัดพื้นที่ หรือมุมพบปะแลกเปลี่ยน มุมกาแฟ มุมเล่นเกมส์เพื่อเป็นการสังสรรค์ของบุคลากรเพื่อให้
เกิดความผ่อนคลายโดยลดรูปแบบที่เป็นทางการให้เหลือน้อยที่สุด
3.2 มีการกาหนดเวลาในการเปิดประชุม และเวลาปิดประชุมที่ชัดเจน
3.3 จัดปาร์ตี้ ค็อคเทล 1 ครั้ง/เดือน
3.4 จัดการท่องเที่ยว 1 ครั้ง/ปี
มิติที่ 4 ด้านการมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจาใจ (Happy Soul)
แนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการดาเนินงาน
4.1 การยอมรับความผิดพลาดของตัวเราเอง
4.2 การให้อภัยกับเพื่อนร่วมงานเมื่อทางานผิดพลาด
4.3 การตอบแทนแก่ผู้มีพระคุณ เช่น ซื้อของฝากให้
4.4 การให้ความช่วยเหลือเรื่องห้องพัก,ช่วยแนะนาสถานที่ทางานให้กับเพื่อนร่วมงานใหม่
4.5 ร่วมกันทากิจกรรมทางศาสนา เช่น การร่วมทอดกฐิน ,การสร้างกิจกรรมที่จะทาให้สถานที่ของวัดหรือ
ศาสนาดีขึ้นในทุกมิติ ตัวอย่างเช่น การรวมกันทากิจกรรมทาความสะอาด ศาสนสถาน เช่น การล้างห้องน้า, การกวาด
ลานวัด,การทาความสะอาดโบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และ
สถูป,การจัดกิจกรรมฟังธรรมประจาเดือน ฯลฯ
มิติที่ 5 ด้านการมีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money)
แนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการดาเนินงาน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความสุขด้านการมีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money)
5.2 ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดรูปแบบ วิธีการ และสร้างเกณฑ์ในการวัดความสาเร็จของการมีเศรษฐกิจ
การเงินที่ดี (Happy Money)ของพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
5.3 จัดทากิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
5.3.1 จัดทากองทุนเงินออมสาหรับบุคลากร
5.3.2 จัดทากิจกรรม/โครงการ “ออมวันละบาท”
5.3.3 จัดกิจกรรม/โครงการ “ตลาดนัดบุคลากร”
5.4 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
5.5 ติดตาม/สรุปและประเมินผล

มิติที่ 6 ด้านการพัฒนาความรู้ (Happy Brain)(ใฝ่รู้ดี)
แนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการดาเนินงาน
6.1 L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6.2 V : Visionary เป็นผู้รอบรู้มีวิสัยทัศน์
โดยมีโครงการพัฒนาตนตามความต้องการและสนใจ แบ่งออกเป็น
- เชิงวิชาการตามศาสตร์ที่สนใจ
- ไม่เป็นเชิงวิชาการ เช่น สันทนาการ เป็นต้น
มิติที่ 7 ด้านการมีครอบครัวที่ดี (Happy Family)
แนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการดาเนินงาน
7.1 จัดให้มีพื้นที่สาหรับเด็ก (ลูกหลานคณาจารย์/บุคลากร) ให้ได้ใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างพัฒนาการ
ตามวัย,หรือพื้นที่ที่เป็นการบ่มเพาะเด็กในทุกมิติ
7.2 กาหนดเวลาเลิกงาน-กาหนดระยะเวลาเข้า-ออกงาน โดยให้บุคลากรเลือกเอง ตามความจาเป็นของแต่
ละบุคคล โดยมหาวิทยาลัยออกแบบให้ไม่ผิดระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.3 กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัย 1) ผู้หญิง-สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกลุ่มหรือกิจกรรม “ทาสวย”เพื่อ
เป็นการสร้างบุคลิกที่ดี และสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองและคนรอบข้าง ฯลฯ 2) ผู้ชาย – สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
เข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย,การมีเทรนเนอร์นาออกกาลังกายสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฯลฯ
7.4 จัดกิจกรรม VRU Family Trip ปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย (สร้างให้เป็นประเพณี)
7.5 จัดกิจกรรม VRU Sport Day ปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย (สร้างให้เป็นประเพณี)
มิติที่ 8 ด้านการมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society)
แนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการดาเนินงาน
8.1 A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8.2 A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นมิตร
โดยมีโครงการตามความต้องการและสนใจ แบ่งออกเป็น
- จัดกลุ่มกลุ่มตามความสนใจที่ต้องการพัฒนา
- แต่ละกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกัน
- ดาเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม
ทั้ง นี้ กิจ กรรมต่ า งๆ จะเลือกด าเนิ น การตามความพร้อมไม่ ไ ด้ ด าเนิ น พร้อมกันทั้ ง หมดในครั้ง เดี ย ว โดย
คณะกรรมการกาหนดนโยบายและด าเนิ น การจั ด การความสุ ขได้ ร่ว มกัน นาเสนอ และพุ ด คุย จนกลายเป็ น สรุป
แนวนโยบายและเสนอให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบและจัดทาเป็น นโยบายด้านการจัดการความสุข และได้จัดทา
โมเดลการจัดการความสุข โดยภายหลังการนาเสนอแนวนโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.)
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้เน้นการดาเนินงานในปีแรก จานวนสี่ด้านก่อนประกอบด้วย1) ด้าน Happy Heart (น้าใจงาม)
หมายถึง มี น้ าใจเอื้ ออาทรต่ อกัน และกัน 2) ด้ า น Happy Body (สุ ขภาพดี ) มี สุ ขภาพแข็ง แรงทั้ ง กายและจิ ต ใจ
3) ด้าน Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดาเนินชีวิต และด้านที่ 4 ด้าน Happy Society
(สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทางาน และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

1.2) มีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กาลังคน
มีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต มีก ารวิ เคราะห์ส ภาพก าลัง คน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่ องว่า งด้า นความต้องการ
กาลังคน และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวหรือไม่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ จั ด ท าแผนอั ต รากาลั ง (กรอบ
อัตรากาลัง) พ.ศ. 2557-2560 ประกอบด้วยแผนอัตรากาลังอาจารย์ผู้สอน และแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน
โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และปรับปรุงกรอบ
อัตรากาลัง ตามหนังสือที่ ศธ.0509(5)/ว.111 เป็นแผนกรอบอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
ผ่านมติคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2556 และเป็นกรอบ
อัตรากาลังที่ใช้งานในปัจจุบัน หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลจากกรอบอัตรากาลัง พ.ศ. 2558 – 2561 มาจัดทา
เป็นบัญชีกาหนดระดับตาแหน่ งตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนฯ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเสนอ ในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระ
ที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระย่อยที่ 5.2 การเสนอบัญชีกาหนดตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ดมศึกษา/พนั กงานมหาวิ ท ยาลัย สายสนั บสนุน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561) และสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ บัญชีกาหนดตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลัง
ข้าราชการพลเรือนฯประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561)
และในปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลัย กาลัง ด าเนิน การทบทวนโครงสร้า งหน่ ว ยราชการใหม่ พร้อมทั้ ง
ดาเนินการทบทวนกรอบอัตรากาลังใหม่(พ.ศ.2562-2565) โดยมหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ 1363/2561 เรื่อง แต่งตั้ง แต่ง
คณะกรรมการทบทวนข้อมูลและจัดทาแผน/กรอบอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 และได้มีบันทึก
ข้อความที่ บค.430/2561 เรื่องขอเชิญประชุม ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เชิญคณะกรรมการทบทวนข้อมูลและจัดทา
แผน/กรอบอัตรากาลัง เข้ารับฟังการชี้แจง ขั้นตอน วิธีการในการจัดทากรอบอัตรากาลัง(พ.ศ.2562-2565)ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 และเมื่อทาการชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดาเนินการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ
มีมติให้ หน่วยงานไปดาเนิน การจั ดทาวิเคราะห์โครงสร้างและภารกิจที่ หน่วยงานต้องปฏิบัติ พร้อมทั้งการจัดท า
วิเคราะห์ภาระงานของแต่ละหน่วยงานและส่งกลับมายังงานบริหารงานบุคคล เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้องต้น และงานบริหารงานบุคคลได้จัดทาเป็นสรุปโครงสร้างของหน่วยงานเบื้องต้นภายใต้ข้อมูลที่หน่วยงาน
จัดส่งมาและได้นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2561วันศุกร์ที่ 14
กั น ยายน พ.ศ. 2561 ปรากฏในลิ ง ค์ http://mms.vru.ac.th/spa_detail.php?spa_id=15 วาระที่ 5.3 โดยมี
โครงสร้างหน่วยงานที่นาเสนอปรากฏใน http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload/files/9_2561/5.3.pdf และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อแนะนาและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานต่างๆ ไปปรับโครงสร้างใหม่ และ
สามารถดาเนินการปรับโครงสร้างใหม่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่
11/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 และจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2561 ปรากฏใน http://www.vru.ac.th/laws/161018_103525.pdf พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการทบทวนและจัดทา กรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ก.บ.ม.) ในสายสนับสนุน
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และในสายวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 พร้อมกันนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562

วั น จั น ท ร์ ที่ 1 0 ม ก ร า ค ม 2 5 6 2 ป ร า ก ฏ ใ น http://www.vru.ac.th/about-vru/information-vru.html
ซึ่งสามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกาลังคนของมหาวิทยาลัย และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวด้วยการเปิดรับ
อัตราที่ต้องการตามที่หน่วยงานร้องขอ
1.3) มีนโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้
ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็นต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย(Talent Management) หรือไม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทาแผนงานโครงการและมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังปรากฏในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)
ปรากฏในบทที่ 4 หน้าที่ 77- 116 (ปรากฏใน http://www.vru.ac.th/link-information/staff/staffplan-26512565.pdf) ซึ่งตามแผนดังกล่าวได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารได้
จัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรมืออาชีพทั้งในสายวิชาการ และสายสนับสนุน
โดยใช้ชื่ อหน่ว ยงาน ศูนย์ พัฒ นาอาจารย์ และบุ คลากรมื ออาชี พ (ปรากฏในhttp://tdc.vru.ac.th/index1.html)
ซึง่ เน้นการดาเนินงานใน สายอาจารย์ให้มีความสามารถและทักษะที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอนด้วย กระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning) และการท าวิ จั ย ที่ ต อบสนองต่ อ การพั ฒ นาสั ง คม ชุ ม ชน
ในสายสนั บสนุ นเน้น การพั ฒนาด้ า นสมรรถนะ ทั กษะ ความรู้และประสบการณ์ ในการทางาน โดยมี ผลปรากฏ
ในรายงานผลการดาเนินงาน(รายละเอียดปรากฏใน http://tdc.vru.ac.th/index1.html> หัวข้อโครงการอบรม
ตลอดปีงบประมาณ 2561)
นอกจากนี้ แ ผนดั ง กล่ า วยั ง เน้ น ในด้ า นการพั ฒ นาความรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากร สายวิ ช าการ โดย
มหาวิทยาลัยสามารถให้ทุนการศึกษาได้ร้อยละ 80 ของเป้าหมายการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยศูนย์
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากร โดยมีผลปรากฏในรายงานผลการดาเนินงานและ
รายละเอียดปรากฏใน http://tdc.vru.ac.th/index1.html> หัวข้อโครงการอบรมตลอดปีงบประมาณ 2561
ในด้านรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยสามารถ
ทาให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาตามระบบการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพ (Training Road
Map) ตามแผนงานที่กาหนด และสนับสนุนให้บุคลากรทาผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
1.4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมในการทางานหรือไม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังไม่ ได้จัดทาแผนแผนการสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ แต่ม หาวิทยาลัยมี ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมในการทางาน โดยดูจากผลคะแนนการ
ประเมิ น ในโครงการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity &
Transparency Assessment - ITA) ซึ่ งมี ผลการประเมิ นในระดับ สูง มาก ติด ต่อกัน มาแล้ว 2 ปี งบประมาณ คื อ
ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งในปีงบประมาณ 2561 เฉพาะในส่วนของหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT คะแนนรวมหลังการอุทธรณ์ 2,100 คิดเป็น
ร้อยละ 95.45 ซึ่งยังคงขาดผลคะแนนอีกสองส่วนประกอบด้วย ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และส่วนของ
คะแนนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ดังนั้น สรุปได้ว่าอยู่ในระหว่างรอผลการดาเนินการจากสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ซึ่งคาดว่าผลคะแนนโดยรวมน่าจะมากกว่า ร้อยละ 89.00 ซึ่งอยู่
ในระดับที่ สูงมาก

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency)
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (HR Transactional
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่
2.1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น การสรร
หา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้ายและกิจกรรม ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) หรือไม่
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561
สาหรับกระบวนการได้มาซึ่งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย โดย
งานบริหารงานบุคคล ได้รับนโยบายให้เปิดรับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตามความต้องการของหน่วยงานภายใต้
กรอบอัตรากาลัง และภายใต้มติของคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) โดยนับตั้งแต่ 1 สิงหาคม
2560 -24 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัย ได้ทาการเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
สายวิชาการ
การเปิ ด รับ สมั ครบุคลากร สายวิ ช าการ จ านวน 13 ครั้ง โดยเปิ ด รับ จานวน 63
ตาแหน่ง 83 อัตรา ในจานวนนี้สามารถรับบุคคลเข้าบรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาตรี 15 อัตรา บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท
24 อัตรา และสามารถบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอกได้เพียง 6 อัตรา รวมแล้วสามารถบรรจุได้ทั้งหมด จานวน 45 อัตรา
โดยยังคงเหลืออัตราที่ต้องเปิดรับเพิ่มเติมอีก จานวน 28 ตาแหน่ง 38 อัตรา (โดยมีจานวนผู้สมัครทั้งหมด 218 คน
แบ่งเป็น ปริญญาตรี 37 คน บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท144 คน และคุณวุฒิปริญญาเอก 37 คน) แสดงรายละเอียด
ของสายวิชาการในสถิติการเปิดสรรหาบุคลากรสายวิชาการ (1 ส.ค.60-24 ก.ค.61) (เอกสารหมายเลข5.1.6(6))
***สาเหตุที่บรรจุบุคลากรสายวิชาการได้น้อยกว่าที่เปิดรับมี สาเหตุมาจาก 1.ไม่มีผู้มา
สมัครเลย 2. คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับสมัคร 3. ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ 4. ไม่
ผ่านการสอบสัมภาษณ์
สายสนับสนุน
การเปิดรับสมัครบุคลากร/พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จานวน 10 ครั้ง โดย
เปิดรับจานวน 11 ตาแหน่ง 11 อัตรา ในจานวนนี้สามารถรับบุคคลเข้าบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) - อัตรา ปริญญาตรี 6 อัตรา บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท - อัตรา และบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอก - อัตรา
รวมแล้วสามารถบรรจุบุคลากร สายสนับสนุนได้ทั้งหมด จานวน 6 อัตรา โดยยังคงเหลืออัตราที่ต้องเปิดรับเพิ่มเติมอีก
2 ตาแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดของสายสนับสนุนตาม สถิติการเปิดสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน/พนักงาน
มหาวิทยาลัย (1 ส.ค.60-24 ก.ค.61) (เอกสารหมายเลข5.1.6(7)) หมายเหตุ:งานบริหารงานบุคคล นับเป็นจานวนครั้ง
ในการประกาศรับสมัคร
สาเหตุที่บรรจุบุคลากรสายสนับสนุนได้น้อยกว่าที่เปิดรับมี สาเหตุมาจาก 1.ไม่มีผู้มาสมัคร
เลย 2. คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด ในประกาศรับสมัคร 3. ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
4. ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 การเปิดรับสมัครบุคลากร/พนักงานราชการ สายสนับสนุน นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม
2560-24 กรกฎาคม 2561 จานวน 2 ครั้ง โดยเปิดรับจานวน 5 ตาแหน่ง 5 อัตรา ในจานวนนี้สามารถรับบุคคลเข้า
บรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - อัตรา ปริญญาตรี 2 อัตรา บรรจุในคุ ณวุฒิ ปริญญาโท-อัตรา
และบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอก - อัตรา รวมแล้วสามารถบรรจุบุคลากร สายสนับสนุนได้ทั้งหมด จานวน 2 อัตรา โดย
ยังคงเหลืออัตราที่ต้องเปิดรับเพิ่มเติมอีก1 ตาแหน่ง 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดของสายสนับสนุนตาม สถิติการเปิด
สรรหาบุคลากรสายสนับสนุน -พนักงานราชการ (1 ส.ค.60-24 ก.ค.61) หมายเหตุ:งานบริหารงานบุคคล นับเป็น
จานวนครั้งในการประกาศรับสมัคร

สาเหตุที่บรรจุบุคลากรพนักงานราชการ ได้น้อยกว่าที่เปิดรับมี สาเหตุมาจาก 1.ไม่มีผู้ มา
สมัครเลย 2. คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด ในประกาศรับสมัคร 3. ไม่ผ่านเกณฑ์ท ดสอบความรู้ในสาขา
วิชาชีพนั้นๆ 4. ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
โดยกระบวนการในการสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ของมหาวิทยาลับ สามารถดาเนินการได้
ถูกต้อง และทันตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ข้ อ 6 ข้ อ 7 และข้ อ 8 รวมทั้ ง งานบริ ห ารงานบุ ค คล ได้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล การประกาศรั บ สมั ค รงาน
ไปเผยแพร่ยัง เว็บไซต์การรับสมัครงานของเอกชนเช่น นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เช่นปรากฏใน www.jobthai.com เป็นต้น
2.2) มีระบบฐานข้อมูลด้า นการบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ มีความถูก ต้อง เที่ยงตรง
ทันสมัยและนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้จริงหรือไม่
มหาวิทยาลัยโดยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี จัดทาฐานข้อมูล
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท ทุกตาแหน่งงาน ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง นามาใช้ประกอบการตัดสินใจและ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้ เพียงแต่ระบบดังกล่าวเป็นระบบ Off-line จึงทาให้เกิดความล่าช้า
ไปบ้างส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ยังไม่ตอบสนองต่อการให้บริการข้อมูลที่เป็นระบบ
อัตโนมัติ ในที่นี้ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสาคัญในการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัยและนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยได้
กาหนด เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ดังนี้ ระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา และ
การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามมาตรฐาน“กรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุ ค คล 5 มิ ติ ” อั น จะน าสู่ ผ ล“การพั ฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Scorecard)”พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยมีความรักความผูกพันกับองค์กรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยกาลัง ดาเนินการจัดหา-จัดซื้อระบบ
บริหารงานบุคคลให้เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศเต็มรูปแบบ
2.4) มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นกิ จ กรรม และกระบวนการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการบริหาร และการบริการ (HR Automation) หรือไม่
มหาวิท ยาลั ยมี การสนั บสนุน ให้ง านบริหารงานบุคคล น าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้
ในกิจกรรม และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการบริหาร และการบริการ
(HR Automation) โดยในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผู้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสอบถาม หรือขอ
ข้อมูลต่างๆด้านงานบุคคลผ่านช่องทางประกอบไปด้วย การขอข้อมูลผ่านINBOX ของงานบริหารงานบุคคล หรือขอ
ข้อมู ลผ่ านทางไลน์กลุ่ ม เครือข่ายงานบริหารงานบุ คคล(HR Network) การส่ง ต่อข้อมู ลผ่ านทางระบบไปรษณี ย์
อิเลคทรอนิคส์และขณะนี้งานบริหารงานบุคคล กาลังดาเนินการจัดทาหน้าเว็บไซต์ของงานบริหารงานบุคคลเพื่อการ
นาเข้าข้อมูลต่างๆที่จาเป็นต่อการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือข้อมูลความรู้ การให้บริการแบบฟอร์มต่าง
ปรากฏในhttp://hrm.vru.ac.th/ ในส่วนของสารสนเทศที่จะนามาใช้ในกิจกรรม และกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลกาลังอยู่ในช่วงของการจัดซื้อระบบเพื่อนามาใช้งาน

มิติที่ 3 ประสิทธิผล ของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
3.1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการหรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือไม่
- ด้านมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ ผู้ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนงาน โครงการหรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยปรากฏในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (http://hrm.vru.ac.th/doc/nu/n01.pdf) ข้อ 3 ด้านการรักษาไว้
แ ล ะ ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร พ . ศ . 2 5 6 1 - 2 5 6 5
(http://www.vru.ac.th/link- information/staff/staffplan-2651-2565.pdf) หน้ า 60 ข้อ 3.4 ข้อมู ล คุณ วุ ฒิ /
สาขาที่ขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ซึ่งเป็นการวางกรอบที่จะพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ(ไม่ถือว่าเป็น
สาขาขาดแคลน) รวมถึง หน้า 62 ข้อ3.5 สาขาขาดแคลน หรือสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ (มีผลต่อการ
เลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ดูงาน หรือจัดทาวิจัย)
3.2) ข้ า ราชการและบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ นโยบาย แผนงาน
โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยหรือไม่
มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารงานบุคคล กาลังดาเนินการออกแบบแบบสารวจความพึง
พอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย คาดว่าจะเริ่ม
สารวจได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2562
3.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development
and Knowledge Management) เพื่อพัฒ นาข้า ราชการและผู้ ปฏิบัติ งานให้ มีทั กษะและสมรรถนะที่ จาเป็ น
สาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหรือไม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดาเนินการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development
and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
การบรรลุภารกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู้ (KM) ของทุ ก หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ปีการศึกษา 2560(ปีงบประมาณ 2561) จาแนกตามระดับคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนได้ดังนี้
ผลการด าเนิน งานในปี ง บประมาณ 2561 ผลงานระดั บคณะ/วิ ทยาลั ย มีคณะจ านวน 7 คณะ และ
วิทยาลัย จานวน 1 วิทยาลัย ได้แก่
คณะ/วิทยาลัย
คาสั่ง
1.เทคโนโลยี
คณะกรรมการ
การเกษตร
ดาเนินงานจัดการ
ความรู้ เลขที่
355/2560 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2560

ประเด็นความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การเตรียมตัว
นักศึกษาก่อนเข้าแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการทางการเกษตร

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ด้านการผลิตบัณฑิต :
จานวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร
เกษตรศาสตร์(สาขาวิชาสัตวศาสตร์) และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

คณะ/วิทยาลัย

2.ครุศาสตร์

3.วิทยาการ
จัดการ

4.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คาสั่ง

ประเด็นความรู้
ด้านวิจัย เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิชัย

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ด้านวิจัย : จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารซึ่งมีบทความวิจัยร่วมระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ จานวน 8 เรื่อง

คณะกรรมการ
ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ (KM) ปี
การศึกษา 2560 เลขที่
459ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2560

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง

ด้านการผลิตบัณฑิต : มีจานวน 1
หลักสูตรที่มีการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้

คณะกรรมการพัฒนา
สถาบันเรียนรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ เลขที่
268/2560 ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2560

ด้านการผลิตบัณฑิต คือ

คณะกรรมการจัดทา
แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ
2561เลขที่ 322/2560

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การยกระดับ ด้านการผลิตบัณฑิต : จานวน 11 ผลงาน
มาตรฐานและคุณภาพนักศึกษาเพื่อ
ได้แก่ ทีมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ/นานาชาติ วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมแข่งขันทักษะ PLC
จานวน 1 ทีม และบทความวิจัยของ
นักศึกษาที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จานวน 10 ผลงาน

ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2560

5.มนุษย
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะกรรมการจัดทา
แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ
2561เลขที่ 322/2560
ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2560
คณะกรรมการ
ดาเนินงานการจัดการ

การคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ

ด้านงานวิจัย เรื่อง การนากระบวนการ
ด้านวิจัย : ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ดร.สุ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพมาขอทุนสนับสนุนการ ภัชฌาณ์ ศรีเอี่ยม และผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลัง
วิจัย
พหล นาแนวปฏิบัติที่ไปใช้

การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
ด้านวิจัย คือ เรื่อง การเผยแพร่
ผลงานวิจัยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา

ด้านการผลิตบัณฑิต : สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกได้นาองค์ความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิจัย : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้
นาเสนอผลงานวิจัยร่วมกับนักศึกษา

ด้านวิจัย เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ

ด้านวิจัย คือ จานวน 2 ผลงาน ได้แก่
งานวิจัยของอาจารย์ ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร
1 ผลงาน และงานวิจัยของอาจารย์ ดร.วิ
ภัสสร วินิจฉัยกุล และอาจารย์ ดร.อนุพงศ์
ทึ่งในธรรม 1 ผลงาน

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การต่อยอด
ความรู้สู่การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการผลิตบัณฑิต : จานวน 1 หลักสูตร

ด้านวิจัย เรื่อง การสร้างการเรียนรู้สู่การ
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านวิจัย : จานวน 3 หลักสูตร

ด้านการผลิตบัณฑิต : เรื่อง การส่งเสริม
การฝึกประสการณ์วิชาชีพนักศึกษา สห

ด้านการผลิตบัณฑิต : จานวน 1 หลักสูตร
คือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นานักศึกษา

คณะ/วิทยาลัย
คาสั่ง
ประเด็นความรู้
6.วิทยา ศาสตร์ ความรู้ เลขที่ ลงวันที่ กิจศึกษาในต่างแดนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 577/2560 สั่ง ณ วันที่ และเทคโนโลยี
12 ธันวาคม พ.ศ.2560
ด้านวิจัย เรื่อง การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ได้ของคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ในระดับนานาชาติ

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอินเดีย
วันที่ 8-14 มกราคม 2561

7.วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

ด้านการผลิตบัณฑิต คือ จานวน 1 คน

8.สาธารณสุข
ศาสตร์

คณะกรรมการ
บริหารงานการจัดการ
ความรู้ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ
ประจาปีการศึกษา
2560

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียน
การสอนที่ดี

คณะกรรมการ
ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ (Knowledge
Management)เลขที่
184/2560 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง outcomebased Education กับการออกแบบ
หลักสูตร

ด้านวิจัย : จานวน 1 หลักสูตรคือ คหกรรม
ศาสตร์

ด้านวิจัย : จานวน 1 หน่วยงานที่นาไปใช้
ด้านวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
จัดการด้านการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
ด้านการผลิตบัณฑิต : มีจานวน 3
หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณพิต
สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุขภาพและความงาม นาไปปรับใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตร

ด้านวิจัย เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ผลงาน ด้านวิจัย : มีอาจารย์จานวน 2 คน ยื่นขอ
วิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ทุนวิจัย
กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ผลงานระดับหน่วยงานสนับสนุน จานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่
ศูนย์/สานัก

คาสั่ง

ประเด็นความรู้

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม

สานักงาน
อธิการบดี

คณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ สานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2560 เลขที่ 2718/2560 ลงวันที่
21 พฤศจิกายน 2560

เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์
ค่างาน เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ

มีบุคลากรส่งเอกสารงานวิเคราะห์
และประเมินค่างาน เป็นจานวน 35
ราย จากจ านวน 50 ราย คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 60 จากจ านวนบุ ค ลากร
ทั้งหมดของ สนอ.

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

คระกรรมการจัดการความรู้ สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขที่ 3006/2560ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2561

การใช้โปรแกรมเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ได้อย่างรวดเร็ว

บุคลากรทุกคนสามารถใช้โปรแกรม
การใช้โปรแกรมเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้
อย่างรวดเร็ว

ศูนย์/สานัก

คาสั่ง

ประเด็นความรู้

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการดาเนินงานการ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
จัดการความรู้ KM เลขที่ 3034ลง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
วันที่ 26 ธันวาคม 2560

มี บุ ค ลากรที่ ส ามารถด าเนิ น การ
จัด ท าเอกสารประเมิ น ค่ า งานและ
ด าเนิ น การจั ด ส่ ง ไปยั ง ส านั ก งาน
อธิการบดี จานวน 11 คน

สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ

คณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ เลขที่ 2868/2560
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

การตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์
ชุมชน

บุคลากรของส านั กฯ จ านวน 1 คน
คือน.ส.พั ทธนันท์ มาเจริ ญมหั ทธโน
น าความรู้ ไปใช้ ใ นการขายของ
ออนไลน์ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ ประจาสถาบันวิจัย
และพัฒนา เลขที่ 216/2560 ลง
วันที่ 28 มกราคม 2560

เทคนิคการจัดประชุมและการเขียน บุค ลากรทุก คนสามารถจัด ประชุ ม
รายงานการประชุม
และเขียนรายงานการประชุมได้

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้(KM) ประจาปี
การศึกษา 2560 เลขที่
199/2560 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2560

การจัดการความรู้เรื่องระบบการ
ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
“อักขราวิสุทธิ”์

บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน
สามารถใช้ระบบการตรวจสอบการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ “อักขราวิสุทธิ”์
ได้

งานศึกษาทั่วไป

คณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ประจาหน่วยงาน
เลขที่ 1731/2560 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2560

ขั้นตอนการจัดทา มคอ.5 และการ
จัดส่ง มคอ.5 ในระบบ CMS

บุคลากรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปสามารถจัดทามคอ.5 ได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งและสามารถจั ด ส่ ง
มคอ.5 ในระบบ CMS ได้ด้วยตนเอง

3.4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่ามีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและ
จัดลาดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด
นอกจากนี้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้า ใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสาเร็จหรือผลงานของมหาวิทยาลัยหรือไม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่ามีระบบหรือวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลาดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่อ
อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของมหาวิทยาลัย สะท้อนผ่ านผลการประเมิน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีปรากฏเป็นตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่ อ ง รายชื่ อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ รั บ ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี เ ด่ น และดี ม าก
(ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) และฉบับที่สอง (ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่
1ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) หรือในส่วนของข้าราชการ ก็จะเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้

ได้รับ การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับดี เด่น และดีมาก (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กัน ยายน
2560) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561) (ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รั บการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดี
มาก (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561) และผลการประเมินดังกล่าว บุคลากรมีความพึงพอใจต่อผล
การประเมินโดยดูได้จากการไม่มีข้อร้องเรียนถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานในทุกรอบการประเมินแม้แต่รายเดียว
นอกจากนี้ในแบบการประเมินผลดังกล่าว ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสาเร็จหรือผลงานของมหาวิทยาลัย
เพราะได้มีการออกแบบการประเมินเป็นสองส่วนหนึ่งคือการประเมินสมรรถนะและผลงานส่วนตัวตามข้อตกลงที่ทาไว้
กับผู้บังคับบัญชาตั้งต้นปีงบประมาณ หรือเป็นไปตามภาระงานที่สายวิชาการต้องดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้กับ
ส่วนที่สองคือการกาหนดผลงานที่เป็นส่วนร่วมที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติของหน่วยงานที่จะสามารถส่งผลผลิตหรือ
ผลงานให้ไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยได้ และกาหนดค่าเป้าหมายที่มีค่าเท่ากันของบุคลากรในหน่วยงาน
พร้อมกัน นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย กาลั งด าเนิน การนาระบบการประเมิ น ที่ เรีย กว่า OKR แบบ
กาหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
จ้างมาใช้งาน โดยคาดว่าสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2563

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1) มีค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ นใจและผลของการตั ด สิ น ใจด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลตลอดจนการดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความ สามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ โดยคณะผู้ บริหารมี ความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจนการดาเนินการด้านวินัย
โดยคานึงถึงหลักความ สามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิ ติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีช่องทาง
การรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับฟังความต้องการ หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ website e-mail สายตรง
และมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้จัดพิมพ์ และรวบรวมเพื่อนาเสนอให้อธิการบดีพิจารณา และสั่งการเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการและ ทาให้บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ โดยให้มี การรายงานผลการ ด าเนิ น งานเป็ น ระยะเป็ น รายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม มหาวิ ท ยาลั ย (เอกสาร
แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามเป้าประสงค์ และแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ)
เป็นระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงาน ทุกส่วนราชการรายงานผล การดาเนินงานผ่านระบบติดตาม
ผลการดาเนินงานโครงการและงบประมาณ http://mis.vru.ac.th/ ของกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยคานึงถึงการ ดาเนินงานตามมติ เพื่อให้การบริหารงานบรรลุ
เป้าหมาย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ครอบคลุมพันธกิจของ และได้รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณาทุก สิ้นปีงบประมาณ

4.2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งนี้จะต้อง
กาหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยหรือไม่
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ โดยคณะผู้ บริหารมี ความ
โปร่ง ใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุ คคล พร้อมนี้กาหนดให้ ความพร้อมรับ ผิดด้ านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการ
สรรหาซึ่งได้ประกาศรับสมัครผ่านหลายช่องทางเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ การบรรจุแต่งตั้งที่มีคณะกรรมการ
หลายท่านร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการสอบ หรือผลการคัดเลือกมีหลักฐานการให้คะแนนที่ชัดเจนและเป็นธรรม
สามารถตรวจสอบได้ การพัฒนารักษาไว้ ในกรณีการประชุม การอบรม การสัมมนา มีแบบฟอร์มการจัดโครงการ
การขออนุ มั ติง บประมาณ การเบิ กเงิ นค่า ใช้ จ่ าย ไปตลอดจนถึง การที่ บุคลากรออกจากงานทุกกิจกรรมมี ข้อมู ล
ที่สามารถเปิดเผยได้
ผู้บริหารทุกคน เห็นความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคลากรโดยผ่านทาง เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทุก
รายการ โดยให้ผู้ตรวจบัญชีจากภายนอกเป็นผู้ตรวจ และสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัย
ด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
อีกทั้งมีการนาระบบสามมิติ และระบบอื่นๆ ของกรมบัญชีกลางมาใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบทางการจัดซื้อ จัดจ้าง
การตัดยอด การใช้งบประมาณ เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล และยังมีการ
แต่งตั้งกรรมการกลางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการดาเนินการอีกทาง
หนึ่ง ด้วย และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ดาเนิ นการตรวจสอบกระบวนการที่ เกี่ย วข้องกับการการเงิน และ
งบประมาณอี ก ครั้ง รวมถึง มี การเผยแพร่ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย สภาวิ ช าการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผ่านทาง Websiteให้ประชาคมได้มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ ดังนั้นหากมีการ
ดาเนินงานที่ไม่โปร่งใสในด้านการบริหารงานบุคคล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสามารถรับรู้ได้หลาย
ช่องทาง
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
หมายถึงการที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
5.1) ข้า ราชการและผู้ ปฏิบั ติง านมีความพึงพอใจต่ อสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ระบบงานและบรรยากาศการทางานตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือไม่
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ โดยคณะผู้ บริหารมี ความ
ประสงค์ที่จะให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางานระบบงานและบรรยากาศ
การทางาน โดยได้จัดให้มีนโยบาย การจัดการความสุข ของมหาวิทยาลัย และได้ดาเนินการปรับสภาพแวดล้อมในการ
ทางานในที่ทางาน การสร้างพื้นที่การทางานร่วมกันเป็นพื้นที่กลางที่บุคลากร หรือบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้
พื้นที่ในการทางาน ประชุม สนทนาสังสรรค์ร่วมกันได้ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศที่สามารถหาความสุขในที่ทางานได้
เช่นการมีร้านกาแฟที่มีบรรยากาศบ้านสวน ห้องสมุดสีเขียว การมีสวนพันธ์พืชต่างๆ การมีรถโดยสารรับส่งนักศึกษา
และบุคลากรฟรีภายในมหาวิทยาลัยตลอดวัน การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะที่สามารถส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และอาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีทั้งสมาร์ทโฟน แท็ลเล็ต ไอเพ็ด หรือเครื่องมือสื่อสาร
อื่นๆใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารได้นาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่
ประชาชนซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชวี ติ ส่วนตัว
โดยจัดให้มีเสาสัญญาณการสื่อสารของโทรศัพท์ที่รองรับ ระบบ 5G เพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน
มีการจัดหาระบบปฏิบัติการต่างๆเพิ่มขึ้ นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น ระบบบริหารงานบุคคลอัตโนมัติ ระบบงานธุรการเต็มรูปแบบ ระบบฐานข้อมูลกลาง เป็นต้น
5.2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมายซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของมหาวิทยาลัยหรือไม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะผู้บริหาร ได้จัดให้มี
สวัสดิการหลักกับบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย เช่น ประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัดทาข้อตกลง
ในการจัดซื้อที่พักอาศัยกับธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม การจัดทาประกันกลุ่ม การจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ของคนในครอบครัวสาหรับบุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการ สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการที่ พักอาศัยในบ้านพักของ
ทางราชการ สวัสดิการอื่นๆ
นอกจากนี้ ผู้ บ ริหารมหาวิ ท ยาลั ย กาลั ง ด าเนิ น การจั ด สวั ส ดิ การแบบยื ด หยุ่ น ที่ จ ะจั ด
สวัสดิการที่บุคลากรสามารถเลือกได้ตามความต้องการที่จาเป็นของแต่ละบุคคล เพื่อให้สวัสดิการที่เลือกนั้นตอบสนอง
และให้ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของแต่ละคน
5.3) มี ก ารส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งฝ่ า ยบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองและให้กาลังคนมีความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะผู้บริหารได้จัดให้มีการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรม
หลายกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น การจัดงานตามประเพณี งานปีใหม่ซึ่งมีการแสดงร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากร
การจัดงานวันสงกรานต์ที่บุคลากรจะสรงน้าขอขมาผู้ใหญ่ ผู้บริหาร การจัดงานกีฬาที่ผู้บริหารร่วมเป็นผู้เล่นกีฬาด้วย
เป็นต้น
และในระหว่ า งข้า ราชการและผู้ ป ฏิบั ติ ง านด้ ว ยกัน เองนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมงานวันเกษียณทั้ง ในส่วนของสายวิชาการและสายสนับสนุน การจัดแข่งขันกีฬาประจาปีของ
บุคลากร การดาเนินงานของกลุ่มชมรมต่างๆ เช่นชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ชมรมเรียนและฝึกซ้อมดนตรี ชมรมฟุตบอล
ชมรมเปตอง ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

