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ส่วนที่ 1
ส่วนนํา
1.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ชื่อหน่วยงาน
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ตั้ง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44000
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
กองบริหารงานบุคคลเดิมเป็นฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนงานที่แยกตัวออกจากฝ่ายธุรการ
ของวิทยาลัยครูมหาสารคาม เดิมไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายนี้โดยตรง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของฝ่าย
ธุรการมาปฏิบัติงาน จนถึงปี 2543 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จึงได้แยกออกจากฝ่ายธุรการ โดยมีบุคลากร
ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง ภารกิจของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานวินัยควบคู่ไปด้วย ลักษณะงาน
จะเป็นการปฏิบัติ การตรวจสอบและติดตาม แล้วจึงเสนอให้อธิบดีกรมการฝึกหัดครูตัดสินใจและ
สั่ ง การ จนกระทั่ ง ปี พ.ศ.2538 วิ ท ยาลั ย ครู ม หาสารคามได้ เปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ น สถาบั น ราชภั ฏ
มหาสารคาม การบริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และในวันที่ 24
ตุลาคม พ.ศ.2538 เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏได้มอบอํานาจให้อธิการบดีปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลแทนเลขาธิ ก ารและมอบอํ านาจในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ อี ก มากมาย เช่ น
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนสามัญ การบริหารงานบุคคล
เกี่ ยวกั บลู กจ้ าง ประจํ า การจั ด จ้ างพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา/พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ างชาว
ต่างประเทศ จึงทําให้ภารกิจและขอบข่ายงานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ชัดเจนและมีปริมาณเพิ่มขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติก็ทําให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ.2544 สถาบันได้กําหนดชื่อโดยให้ชื่อฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เนื่องจาก
ภารกิจในขณะนั้นปฏิ บัติทั้งงานการเจ้าหน้าที่และนิ ติการ ในปลายปี 2544 จึงแยกออกจากฝ่าย
นิติการเป็น “ฝ่ายการเจ้าหน้าที่”
ปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงโปรดเกล้ า ฯให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ มหาสารคามเปลี่ ย นสถานะเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ตั้ งแต่ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2547 และได้ เปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
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ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และได้แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
ตามกฎกระทรวง ดังนี้
(1) สํานักงานอธิการบดี
(2) คณะครุศาสตร์
(3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) คณะวิทยาการจัดการ
(6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(7) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
(8) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(9) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปี พ.ศ.2548 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ป ระกาศจั ด ตั้ งหน่ ว ยงานในสั งกั ด สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี
ตาม (ร่าง) ประกาศกระทรวงเป็น 7 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการ
นักศึกษา กองคลังและพัสดุ กองทรัพย์สินและรายได้ กองแผนงานและกองอาคารสถานที่ ซึ่งกอง
การเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยงานการเจ้าหน้าที่ งานวินัยและนิติการ
และงานวิเทศสัมพันธ์
ปี พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏมหาสารคาม ตามราชกิจจานุเบกษาฉบั บประกาศและงานทั่ วไป เล่ ม ที่ 123 ตอนที่ 74ง
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นชื่อ “กองบริหารงานบุคคล” มาจนถึงปัจจุบันและได้แบ่งกลุ่มงาน
ภายในกองเป็น 4 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานธุรการและสวัสดิการ
 งานธุรการและสารบรรณ
 งานอํานวยการและการประชุม
 งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
 งานสวัสดิการ / สวัสดิการบ้านพัก
 งานกองทุนประกันสังคม (สปส.)
 งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําฯ (กสจ.)
 งาน ชพค. / ชพส.
 งานประกันคุณภาพ
 งานคํารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
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2. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
 งานพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
 งานพัฒนาบุคคล
 งานทะเบียนประวัติ / บําเหน็จ / ความดี - ความชอบ
3. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
 งานขออนุมัติไปต่างประเทศ
 งานขอวีซ่าและหนังสือเดินทางราชการ
 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งชาวต่างประเทศเป็นอาจารย์
4. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 งานวินัย
 งานนิติการ
ในปี พ.ศ.2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกอง
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 โดยได้แบ่งกลุ่ม
งานภายในกองเป็น 4 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 งานธุรการและสารบรรณ
 งานอํานวยการและการประชุม
 งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
 งานแผนและงบประมาณ
 งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
 ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ
 ทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
 งานวารสาร จุลสาร
 งานประกันคุณภาพ
 งานคํารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
 งานบริหารความเสี่ยง
 งานการจัดการความรู้ (KM)
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2. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
 งานพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
 งานพัฒนาบุคลากร
 งานทะเบียนประวัติ บําเหน็จ
 ความดี ความชอบ
 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 งานพระราชทานเพลิงศพ
 งานวิเทศสัมพันธ์
 งานขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
 งานเวรรักษาการณ์
3. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 งานวินัย
 งานคดี
 งานกฎหมาย
 งานนิติกรรมสัญญา
4. กลุ่มงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลฯ
 งานสวัสดิการ
 งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ลูกจ้างประจํา
 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ พนักงาน
 งานกองทุนประกันสังคม
 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม
 งานสิทธิประโยชน์
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ในปี พ.ศ.2558 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารงานภายในสํานักงานอธิการบดี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและพัฒนางาน
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง และได้ ป รั บ ปรุ งโครงสร้างการบริห ารงานของกองบริ ห ารงานบุ ค คลใหม่ โดยได้
แบ่งกลุ่มงานภายในกองเป็น 6 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 งานธุรการ / สารบรรณ
 งานอํานวยการและการประชุม
 งานวิเคราะห์ วางแผนงบประมาณ
 งานการเงินและพัสดุ
 งานรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานบุคคล
 งานพัฒนาระบบงาน และการประกันคุณภาพ
2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 การงานสรรหาและบรรจุ
o การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
o การบรรจุเข้ารับราชการ/บุคลากรใหม่ทุกประเภท
 งานแต่งตั้ง การย้าย โอน
o การแต่งตั้งข้ าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชาวต่ างประเทศ พนั กงาน
ราชการ พนักงานเงินงบแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานโครงการ
พิเศษและอื่นๆ
o การย้ า ยข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า ลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศ พนั ก งาน
ราชการ พนั กงานเงินงบแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานโครงการ
พิเศษและอื่นๆ
o การโอนข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า ลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศ พนั ก งาน
ราชการ พนั กงานเงินงบแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานโครงการ
พิเศษและอื่นๆ
o การรักษาราชการแทน
 งานออกจากราชการ
o การเกษียณอายุราชการ
o การลาออกจากราชการ
o การให้ออกจากราชการ กรณีอื่นๆ
 งานต่ออายุราชการ
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3. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
 งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากําลัง
 งานกําหนดตําแหน่ง
 งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
o การฝึกอบรม
o การศึกษาต่อ
o กองทุนพัฒนาบุคลากร
 งานจ้างและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
 งานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
 งานพัฒนาและเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการสายสอน
 งานพัฒนาและเข้าสู่ตําแหน่งสายสนับสนุน
 งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
4. กลุ่มงานบําเหน็จ ความดี/ความชอบ และทะเบียนประวัติ
 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 งานบําเหน็จ ความดี/ความชอบ
o การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
o การกําหนดค่าตอบแทน
 งานทะเบียนประวัติ
 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 งานบริการบุคลากร
o การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
o การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o การขอหนังสือรับรอง
o การขออนุญาตให้บุคลากรไปต่างประเทศ
o การขออนุญาตลาอุปสมบท
o การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
o การขอพระราชทานเพลิงศพ
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5. กลุ่มงานสวัสดิการ
 งานกองทุนบําเหน็จบํานาญ กบข. สําหรับข้าราชการ
 งานประกันสังคม
 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจํา
 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ
 งานสวัสดิการที่พักอาศัย
 งานพิธีทางศาสนา และงานพระราชทานเพลิงศพ
6. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 งานสัญญาและนิติกรรม
 งานสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
 งานวินัย
 งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
 งานกฎหมายและการดําเนินคดี
7. กลุ่มงานสารสนเทศ
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 งานบริการข้อมูลสารสนเทศ
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบาย
ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณธรรม นําแรงจูงใจสู่การปฏิบัติ จัดสุขภาวะที่ดีให้มีแบบยั่งยืน
ปณิธาน
พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การเป็นมืออาชีพ
วิสัยทัศน์
ในปี 2559 กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีระบบงานที่ดี มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ในการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
3. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับ
คุณธรรม จริยธรรม อย่างภาคภูมิใจและเป็นมืออาชีพ
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พันธกิจ (ต่อ)
4. ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อความโปร่งใส รองรับการตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายกระจายความรู้ระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความสะดวก คลองตัว และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสํานึกในภารกิจที่รับผิดชอบให้
บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ มีระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และ
มาตรฐานวิชาชีพ
5. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความมั่นคงและก้าวหน้า มีความสุข
ในการปฏิบัติส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นโยบาย
1. นโยบายด้านการบริหารและจัดระบบงาน
เป้าประสงค์
มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร จัดระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน มีความสะดวกคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนและดําเนินงาน
ของหน่วยงาน รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงาน
กลยุทธ์
1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและปรับบทบาทภารกิจ เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) จัดทําสมรรถนะและนําสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัย ด้านการสรรหา การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และการปรับตําแหน่ง การปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติราชการ การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการกําหนดค่าตอบแทน
3) จัดแบ่งสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4) พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5) วางแผนและพัฒนาระบบสืบทอดตําแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่ง
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2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
มีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม
และสนับสนุน ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานที่เหมาะสม สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงาน ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน
กลยุทธ์
1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและสมรรถนะ และแผนการสืบทอด
ตําแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งของหน่วยงาน
3) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรม เสียสละและอุทศิ ตนเพื่อส่วนรวม
5) พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้
3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงโดยสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร ช่วยให้การบริหารงานด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความ
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จั ด การด้ านงานบุ ค คล ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรและทั น
สภาวการณ์
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4. นโยบายด้านสวัสดิการและการสื่อสาร
เป้าประสงค์
สร้างขวัญกําลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เกิด
ความผาสุ ก และความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร เพื่ อ รั ก ษาคนดี คนเก่ ง ไว้ กั บ องค์ ก ร โดยส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร จัด
สวั ส ดิ ก าร ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และจั ด ให้ มี บ รรยากาศในการทํ า งานที่ ดี แ ละมี ค วาม
เหมาะสม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
กลยุทธ์
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
3) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทน
4) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคล
5) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก
เป้าหมาย
1. เป็ น หน่ วยงานที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ านการบริห ารงานบุ ค คล เป็ น ที่ พึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการตามหลักธรรมาภิบาล
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล
3. เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ
มั่นคงและก้าวหน้า มีความสุขในการปฏิบัติงาน
4. เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
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1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหาร
งานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานอํานวยการ
และการประชุม
- งานวิเคราะห์
- งานแผน
งบประมาณ
- งานการเงิน บัญชี
และพัสดุ
- งานรวบรวม
กฎหมายฯ
- งานพัฒนา
ระบบงานและ
ประกันฯ

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร

- งานสรรหาและบรรจุ - งานวางแผนและ
แต่งตั้ง
วิเคราะห์อัตราฯ
- งานแต่งตั้ง โยกย้าย - งานกําหนด
โอน
ตําแหน่ง
- งานออกจากราชการ - งานฝึกอบรมและ
- งานต่อเวลาราชการ ลาศึกษาต่อ
- งานจ้างฯ อาจารย์
พิเศษ
- งานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ
- งานพัฒนาและ
เข้าสู่ตําแหน่งฯ
- งานปฐมนิเทศฯ
- งานยกย่องฯ

กลุ่มงานบําเหน็จ
ความดีฯ ทะเบียน

กลุ่มงาน
สวัสดิการ

- งานประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
- งานบําเหน็จความดี/
ความชอบ
- งานทะเบียนประวัติ
- งานเครื่องราชฯ
- งานบริการบุคลากร
*ยกเว้นเกณฑ์ทหาร
*บัตรประจําตัว
*หนังสือรับรอง
*ไปต่างประเทศ
*ลาอุปสมบท
*ประกอบพิธีฮัจย์
*พระราชทานเพลิงศพ

- กบข.
- ประกันสังคม
- กสจ.
ลูกจ้างประจํา
- กสจ.
พนักงาน
- สวัสดิการ
บ้านพัก
- พิธีการทาง
ศาสนา

กลุ่มงานวินัย
และนิติการ
- งานสัญญา
และนิติกรรม
- งานสรรหา
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- งานวินัย
- งานอุทธรณ์
และร้องทุกข์
- งานกฎหมาย
และการ
ดําเนินคดี

กลุ่มงาน
สารสนเทศ
- งานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- งานบริหารข้อมูล
สารสนเทศ

โครงสร้างการบริหาร กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหาร
งานทั่วไป
- นายประยงค์
จําปาศรี
- นางสาวอมรรัตน์
ตาลสถิตย์

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
- นายมัฆวา
ยี่สารพัฒน์

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร
- นายอนุชา
ลาวงค์
- นายรณสิทธิ์
โพธิ์ศรี
- นางสาวพรนัชชา
ภูหนองโอง

กลุ่มงานบําเหน็จ
ความดีฯ ทะเบียน
- นายพนมพร
บํารุงบุญ
- นางสาวกาญจนา
ครูพิพรม

กลุ่มงาน
สวัสดิการ
- นายนุวัฒศิริ
พุทธิดิลก

กลุ่มงานวินัย
และนิติการ
- นายยุทธชัย
บุญพันธ์
- นางสาวจิดาภา
กิจโชติทวี
- นายอิทธิพล
พวังคาม
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กลุ่มงาน
สารสนเทศ
- นายเฉลิมพล
เขตขันธ์

1.4 รายชื่อผูบ้ ริหารและบุคลากร
ทําเนียบผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล
(1) นายเชษฐา จักรไชย
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2548-พ.ศ.2549
(2) นายประสิน ปูนอน
ผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2549
(3) นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2549-2558
(4) นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
ผู้บริหารกองบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน
(1) นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
(2) นายประยงค์ จําปาศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
(3) นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(4) นายอนุชา ลาวงค์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
(5) นายพนมพร บํารุงบุญ
หัวหน้ากลุ่มงานบําเหน็จ ความดี/ความชอบ
และทะเบียนประวัติ
(6) นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ
(7) นายยุทธชัย บุญพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
(8) นายเฉลิมพล เขตขันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
บุคลากรกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(1) นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
(2) นายประยงค์ จําปาศรี
บุคลากรปฏิบัติการ
(3) นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิต
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(4) นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์
บุคลากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
(5) นายอนุชา ลาวงค์
บุคลากรปฏิบัติการ
(6) นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(7) นางสาวพรนัชชา ภูหนองโอง
บุคลากรปฏิบัติการ
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กลุ่มงานบําเหน็จ ความดี/ความชอบ และทะเบียนประวัติ
(8) นายพนมพร บํารุงบุญ
บุคลากรปฏิบัติการ
(9) นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
บุคลากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานสวัสดิการ
(10) นายนุวฒ
ั ศิริ พุทธิดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
(11) นายยุทธชัย บุญพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ
(12) นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี
นิติกรปฏิบัติการ
(13) นายอิทธิพล พวังคาม
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานสารสนเทศ
(14) นายเฉลิมพล เขตขันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
1.5 จํานวนบุคลากร
กองบริหารงานบุคคลมีจํานวนบุคลากรทัง้ สิ้น 14 คน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
(1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1
คน
(2) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบแผ่นดิน) 9
คน
(3) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบรายได้)
4
คน
1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ลําดับที่

1
2
3

โครงการ

จํานวนงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (บาท)

2557
950,000

2558
2559
1,200,000 1,200,000

โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อบุคลากร
15,000,000 8,000,000 10,000,000
(กองทุนศึกษาต่อ, ฝึกอบรมระยะสั้น)
โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 3,000,000 6,000,000 2,900,000
รวมงบฯ รวมงบฯ
สภาวิชาการ สภาวิชาการ
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1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
เอกลั ก ษณ์ ข องกองบริ ห ารงานบุ ค คล บุ ค ลากรแต่ ง กายสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย โดยมี รู ป แบบ
และแบบฟอร์ ม ของหน่ ว ยงาน เป็ น หน่ ว ยงานที่ ให้ บ ริก ารแก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการด้ ว ยจิ ต บริก าร
ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลากรในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีแบบครอบครัว พึ่งพาอาศัยกันและกัน
ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระบนพื้นฐานของกฎระเบียบและความถูกต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมตามขนมธรรมเนียมประเพณี และทางด้านวัฒนธรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอ
1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา
ตามรายงานผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 กองบริหารงาน
บุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับกอง ได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้กองบริหารงานบุคคลนําไปปรับปรุง พัฒ นาการ
ดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559 โดยกองบริหารงานบุคคลได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2558 และมีการ
ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ถือเป็นภารกิจหลักที่สําคัญ ของกองฯ
ที่จะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถเติบโตและก้าวไปสู่อาเซียน ทําให้เกิดความเข้มแข็ง ดังนั้น
กองบริหารงานบุคคลจึงเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ที่จะผลักดันให้
บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร
2. นําผลการประเมินความพึงพอใจในด้านที่ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยน้อยไปพิจารณา
ในที่ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานให้ดียิ่งขึ้น
3. มี การจัดทํ าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของกองบริห ารงานบุ ค คล เพื่ อที่ จะสามารถประเมิ น
แผนการพัฒนาบุคลากรว่าดําเนินงานตามแผนสําเร็จหรือไม่ และควรนําผลการติดตามการพัฒนา
ตนเองเสนอต่อผู้บริหารทราบ
4. มีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปี โดยมีการจัดลําดับความเสี่ยงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย และรายงานผลการดําเนินงานโดยมีข้อมูลการประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
ในปีการศึกษา 2559 นี้มีแนวทางการพัฒ นา โดยกองบริหารงานบุคคลได้จัดทํ าโครงการ
อย่างเป็น ระบบ มี ก ารรายงานผลการดําเนิ นโครงการที่ เป็ นรูป ธรรมและมี ระบบการติ ดตามและ
ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานที่ ชั ด เจนและทั น สมั ย เป็ น ปั จ จุ บั น สามารถนํ าระบบการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ให้บริการข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง กําหนดนโยบายในการดําเนินงานโดยการประชุม
และติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับบุคลากรรับผิดชอบเพิ่ม
โครงสร้างหน่วยงานของกองบริหารงานบุคคล
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ส่วนที่ 2
รายงานการประเมินตนเอง
กองบริหารงานบุคคล ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ที่มาของ
องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้รว่ ม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สกอ. 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
สกอ. 7.1
ของกองบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สมศ. ๑๓ หน่วยงานดําเนินการ
ประเมินผู้บริหารเอง
กองบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สกอ. 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
สกอ. 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สกอ. 9.1
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
ประเมินโดย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หน่วยงานกลาง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ในวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของ
ผู้ประกันตน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําจุลสารกองบริหารงาน
บุคคลตามวงรอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ศักยภาพของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
รวมทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้

มรม.
มรม.
มรม.
มรม.
มรม.
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มรม.
มรม.
มรม.
มรม.
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กลุ่มตัวบ่งชีร้ ่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในกองบริหารงานบุคคลและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสํานักงานอธิการบดี
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคลไปสู่บุคลากรของกองบริหารงานบุคคล
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจ
4. มีตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพือ่ วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารสํานักงานอธิการบดีเพือ่ พิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายประยงค์ จําปาศรี
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 091-4199126
โทรศัพท์ : 098-6378005
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ผลการดําเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภาสถาบัน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
กองบริหารงานบุคคลและ
ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารสํานักงาน
อธิการบดี โดยเป็นแผน
ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราช
บัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559)
 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ของกองบริหารงานบุคคล
ไปสู่บุคลากรของกอง
บริหารงานบุคคล

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
กองบริ ห ารงานบุ ค คล มี ก ารจั ด ทํ า - กบค.1.1-01 :
แผนที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ แผนกลยุทธ์ กบค.
มหาวิทยาลัย (กบค.1.1-01) โดยเป็นแผน พ.ศ.2555 -2559
ที่ เชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญา ปณิ ธ านและ - กบค.1.1-02 :
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ รายงานการประชุม
พ.ศ.2547 ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ กองบริหารงานบุคคล
จุ ด เน้ น ของกลุ่ มสถาบั น กรอบแผน
อุ ด มศึ ก ษาระยะยาว15 ปี ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพั ฒ นา
การศึกษาระดับอุดม ศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2556-2559) นอกจากนี้ ยั ง มี
การทบทวนแผนฯ และถ่ายทอดแผน
ผ่านการประชุมของหน่วยงาน (กบค.
1.1-02) โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรในทุกกลุ่มงาน

กองบริหารงานบุคคลได้ถ่ายทอดแผน - กบค.1.1-02 :
กลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคลไปสู่ รายงานการประชุม
บุ ค ลากรในกองบริ ห ารงานบุ ค คล กองบริหารงานบุคคล
ผ่านการประชุมหน่วยงาน (กบค.1.1-02)
และผ่ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น
เว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงานกองบริ ห ารงาน
บุคคล (กบค.1.1-03)

 3 มีกระบวนการแปลงแผน กองบริหารงานบุคคล ได้ดําเนินการ
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ การแปลงกลยุทธ์หน่วยงานเป็นแผน
ประจําปีครบทุกพันธกิจ
ปฏิบัติการประจําปีีครบทุกพันธกิจ
(กบค.1.1-03)

- กบค.1.1-03 :
แผนปฏิบัติราชการ
กบค. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 4 มีตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจําปี
และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติการประจําปี

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
กองบริห ารงานบุ ค คล มี ตั ว ชี้ วัด ของ - กบค.1.1-01 :
แผนกลยุ ท ธ์ (กบค.1.1-01) แผน แผนกลยุทธ์ กบค.
ปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี (กบค.1.1-03) พ.ศ.2555 -2559
และค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด - กบค.1.1-03 :
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิ บั ติ การประจํ าปี โดยมี กบค. ประจําปี
การกํ าหนดตั ว ชี้ วัด ทุ ก โครงการและ งบประมาณ
กิจกรรม
พ.ศ.2559

 5 มีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบทุกพันธกิจ

กองบริหารงานบุคคล ได้ดําเนินงาน - กบค.1.1-04 :
ตามแผนปฏิบัติการตามภารกิจครบ
รายงานผลการ
ทุกพันธกิจ โดยมีรายงานการติดตาม
ดําเนินงานตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ
กองบริหารงานบุคคล ประจําปี
กบค. รายไตรมาส
งบประมาณ พ.ศ.2557 (กบค.1.1-04 - กบค.1.1-05 :
, กบค.1.1-05) และมีการติดตามผล รายงานผลการ
การดําเนินงานของหน่วยงานผ่านการ ดําเนินงานตาม
ประชุมของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการ
กบค. ประจําปี
งบประมาณ

 6 มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ อง
แผนปฏิบัติการประจําปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา

กองบริห ารงานบุ ค คล มี ก ารติ ด ตาม - กบค.1.1-04 :
ผลการดําเนินงาน (กบค.1.1-04)
รายงานติดตาม
ตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผน ปฏิ บั ติ ก าร แผนปฏิบตั ิการ
ประจํ าปี อย่ างน้ อ ยปี ล ะ 2 ครั้ ง และ กบค. รายไตรมาส
รายงานผลต่อผู้บริหารหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

 7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ อง
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารสํานักงาน
อธิการบดีเพือ่ พิจารณา

กองบริหารงานบุคคล มีการประเมิน - กบค.1.1-04 :
ผลการดําเนินงาน (กบค.1.1-04) ตาม รายงานติดตาม
ตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย
แผนปฏิบตั ิการ
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
กบค. รายไตรมาส
ผู้บริหารสํานักงานอธิการบดีเพือ่
พิจารณา อย่างต่อเนื่อง
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 8 มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี

ผลการดําเนินงาน
กองบริหารงานบุคคลมีการนําผล
การพิจารณา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี
ผ่านการประชุมหน่วยงาน
(กบค.1.1-02)

หลักฐาน
- กบค.1.1-02 :
รายงานการประชุม
กองบริหารงานบุคคล

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ

8 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
- มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจนและทันสมัยเป็นปัจจุบัน

จุดที่ควรพัฒนา
- นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

: ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของกอง
บริหารงานบุคคล (สกอ. 7.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. คณะกรรมการบริหารกองบริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนากองบริหารงานบุคคล
3. ผู้ บ ริห ารมี การกํ ากั บ ติ ดตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตามที่ ม อบหมาย รวมทั้ ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของกองบริหารงานบุคคลไปยังบุคลากรในกองบริหารงาน
บุคคล
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในกองบริหารงานบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้
อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้ บ ริ ห ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ละส่ งเสริ ม พั ฒ นาผู้ ร่ ว มงาน เพื่ อ ให้ ส ามารถทํ า งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองบริหารงานบุคคลเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของกองบริหารงาน
บุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหาร และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์
บุคลากรปฏิบัตกิ าร

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 098-2595954
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ผลการดําเนินการ
มี

ข้อ เกณฑ์การประเมิน
 1 คณะกรรมการบริหาร
กองบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
คณะกรรมการบริหารกองบริหาร - กบค. 1.2-01 :
งานบุคคล โดยผู้บริหารกองบริหาร แผนกลยุทธ์ กบค.
งานบุคคล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พ.ศ.2555-2559
(ใช้เอกสาร 1.1-01)
แผนกลยุทธ์ (กบค.1.2-01) และ
- กบค. 1.2-02 :
แผนปฏิบัติการ (กบค.1.2-02)
แผนปฏิบัติราชการ
ที่กําหนด และมีการประเมิน
กบค. ประจําปี
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
งบประมาณ
ล่วงหน้า (กบค.1.2-03)
พ.ศ.2559
(ใช้เอกสาร 1.1-03)
- กบค. 1.2-03 :
รายงานผล
การประเมินฯ
ของผู้บริหาร กบค.
(ใช้เอกสาร 1.3-02)

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความ
สามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนากองบริหารงาน
บุคคล

ผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
และถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับผ่านการประชุมหน่วยงาน
(กบค. 1.2-04) ให้สามารถวาง
แผนการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ (กบค. 1.2-01) กําหนด และ
มีการนําข้อมูลดังกล่าวจัดทําเป็น
สารสนเทศและเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนากองบริหาร
งานบุคคล (กบค. 1.2-05, 1.2-06)

- กบค. 1.2-04 :
รายงานการประชุม
กองบริหารงานบุคคล
(ใช้เอกสาร 1.1-02)
- กบค. 1.2-01 :
แผนกลยุทธ์ กบค.
พ.ศ.2555 -2559
- กบค. 1.2-05 :
จุลสาร กบค.
- กบค. 1.2-06 :
เว็บไซต์ กบค.
(personal.rmu.ac.th)
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มี

ข้อ เกณฑ์การประเมิน
 3 ผู้บริหารมีการกํากับ
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานของ
กองบริหาร งานบุคคลไป
ยังบุคลากรในกอง
บริหารงานบุคคล
 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในกอง
บริหารงานบุคคลมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
กองบริหารงานบุคคลมีการกํากับ - กบค. 1.2-04 :
ติดตามและประเมินผลการดําเนิน รายงานการประชุม
งานของบุคลากรในหน่วยงาน
กองบริหารงานบุคคล
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
(ใช้เอกสาร 1.1-02)
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงาน
ของกองบริหารงานบุคคลไปยัง
บุคลากรในกองบริหารงานบุคคล
โดยผ่านการประชุมหน่วยงาน
(กบค. 1.2-04)
กองบริหารงานบุคคลสนับสนุนให้ - กบค. 1.2-07 :
บุคลากรในกองบริหารงานบุคคล
คําสั่งแต่งตั้ง
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
โดย แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน
- กบค. 1.2-08 :
(กบค. 1.2-07) เพื่อปฏิบัติหน้าที่
หนังสือขอแต่งตั้ง
ตามนโยบาย และนอกจากนีย้ ัง
รักษาราชการแทน
มอบอํานาจในการตัดสินใจแก่
ผู้อํานวยการ
ผู้รักษาราชการแทน (กบค. 1.2-08)
กรณีที่ผู้อํานวยการกองติดราชการ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของกองบริหารงาน
บุคคลเต็มตามศักยภาพ

กองบริหารงานบุคคล โดยผูอ้ ํานวย
การกอง ได้ถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของกองบริหารงานบุคคลเต็มตาม
ศักยภาพ โดยผ่านการประชุมของ
หน่วยงาน(กบค. 1.2-04) นอกจาก
นี้ผู้บริหารยังได้ถ่ายทอดความรู้
ผ่านการจัดโครงการการการความรู้
(KM) “แผนปฏิบัติราชการด้านการ
พัฒนาบุคลากรกองบริหารงาน
บุคคล” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (กบค. 1.2-09)

- กบค. 1.2-04 :
รายงานการประชุม
กองบริหารงานบุคคล

(ใช้เอกสาร 1.1-02)
- กบค. 1.2-09 :
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) “แผน
ปฏิบัติราชการด้าน
การพัฒนาบุคลากร
กองบริหารงาน
บุคคล”มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
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มี

ข้อ เกณฑ์การประเมิน
 6 ผู้บริหารบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของกองบริหารงาน
บุคคลและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

ผลการดําเนินงาน
กองบริหารงานบุคคล
โดยผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
และหัวหน้ากลุม่ งานบริหารงาน
ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
(กบค. 1.2-03) ประกอบด้วย
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอํานาจ หลักนิติธรรม
หลักความเสมอภาค และหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ (กบค. 1.2-10)
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกอง
บริหารงานบุคคลและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
 7 บุคลากรของกองบริหาร กองบริหารงานบุคคลมีการ
งานบุคคลและผู้มีส่วนได้ ประเมินผลการบริหารงานของ
ส่วนเสียประเมินผลการ ผู้บริหาร (กบค.1.2-03)
บริหารงานของผู้บริหาร โดยบุคลากรของกองบริหารงาน
และผู้บริหารนําผลการ บุคคล และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ประเมินไปปรับปรุงการ และมีการนําผลการประเมินไป
บริหารงานอย่างเป็น
ปรับปรุงการบริหารงาน โดยยึด
รูปธรรม
หลักธรรมาภิบาลและคํานึงถึง
ประโยชน์ ของหน่วยงานเป็นหลัก
(กบค.1.2-10)

หลักฐาน
- กบค. 1.2-03 :
รายงานผล
การประเมินฯ
ของผู้บริหาร กบค.
(ใช้เอกสาร 1.3-02)
- กบค. 1.2-10 :
แบบสรุปการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 10
ประการของ
ผู้บริหาร
กองบริหารงาน
บุคคล

- กบค. 1.2-03 :
รายงานผล
การประเมินฯ
ของผู้บริหาร กบค.
- กบค. 1.2-10 :
แบบสรุปการ
บริหารงาน
ตามหลักธรรมา
ภิบาล 10 ประการ
ของผู้บริหาร
กองบริหารงาน
บุคคล
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลดําเนินงาน
7 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
- ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของหน่วยงาน
- มีการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

จุดที่ควรพัฒนา
- การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานระดับกอง ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
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ตัวบ่งชี้ 1.3

: การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล
(สมศ. ๑๓)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(คะแนนเต็ม 5)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายยุทธชัย บุญพันธ์
นิติกรปฏิบัตกิ าร
นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี
นิติกรปฏิบัตกิ าร
นายอิทธิพล พวังคาม
นิติกรปฏิบัตกิ าร

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 081-8717167
โทรศัพท์ : 083-8000023
โทรศัพท์ : 084-4898613

ผลการดําเนินการ
กองบริหารงานบุคคลมีการการกําหนดหรือทบทวนการกํากับดูแลกองบริหารงานบุคคลรวมทั้ง
ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของกองบริหารงานบุคคลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารกอง
บริหารงานบุคคล การดําเนินการตามระบบการกับดูแลกองบริหารงานบุคคลโดยมีเอกสารหรือหลักฐาน
หรือ รายงานหรือบั น ทึ กการประชุม ที่ แสดงให้ เห็ น ว่าผู้บ ริห ารสถาบั น ได้ กํ าหนดให้ มี ก ระบวนการที่ เป็ น
รูป ธรรมในการจั ด การเพื่ อ ให้ เกิ ด การควบคุ ม และตรวจสอบการดํ าเนิ น งานของกองบริห ารงานบุ ค คล
การติ ด ตามผล การดํ าเนิ น งานสํ า คั ญ เช่ น ระบบในด้ านนโยบายและแผน ด้ า นการบริห ารงานบุ ค คล
โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองบริหารงานบุคคล นโยบายของกองบริหารงานบุคคลที่
กําหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหารโดยบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ซึ่งมีรายงานการสังเคราะห์มติหรือ
นโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล โดยการประเมิน
(1.3-01, 1.3-02) การบริหารงานจากบุคลากรกองบริหารงานบุคคล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ติดต่อ
ราชการ ฯลฯ เป็นผู้ประเมิน ซึ่งผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล ปรากฏผล
คะแนน การประเมินฯ เท่ากับ 4.53 ดังนี้
รายการข้อมูล
คะแนนผลการประเมินผลบริหารโดยบุคลากรของกองบริหารงานบุคคลและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

คะแนน
4.53
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เป้าหมาย
4.25

ผลดําเนินงาน
4.53

คะแนนการประเมินตนเอง
4.53

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
- กบค.1.3-01 :
- กบค.1.3-02 :

แบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล
ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล

จุดเด่น
- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ

จุดที่ควรพัฒนา
- นําผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล ไปปรับปรุงพัฒ นางาน
เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของกองบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 1 ด้าน
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น ความรู้ที่ กําหนดในข้อ 1 ทั้ งที่มีอยู่ในตัวบุ คคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3ข้อ

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายพนมพร บํารุงบุญ
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
บุคลากรปฏิบัตกิ าร

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5ข้อ

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 093-5272220
โทรศัพท์ : 087-9446491
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ผลการดําเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของกองบริหารงานบุคคล
อย่างน้อย 1 ด้าน

ผลการดําเนินงาน
กองบริหารงานบุคคล มีการกําหนด
ประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ (กบค.1.4-01) ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ (กบค.
1.4-02) ของกองบริหารงานบุคคล
ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของกอง
บริหารงานบุคคล โดยในปี 2560 ได้
มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
จัดการความรู้ (KM) “แผนปฏิบัติ
ราชการด้านการพัฒนาบุคลากร กอง
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ณ โรงแรมรัตนปุระ
รีสอร์ท แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุร”ี
(กบค.1.4-03) ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ในกองบริหาร งานบุคคลและเพื่อ
รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้
แผนการดําเนินงานเทคนิควิธกี าร
แก้ปัญหาและปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน มาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทกุ คนในองค์กร
สามารถเข้าถึงได้
 2 กําหนดบุคลากร
กองบริหารงานบุคคลได้มีการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนา กลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรู้และ
ความรู้และทักษะอย่าง
ทักษะการดําเนินงานในการจัด
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ โครงการ ตามข้อ 1 (กบค.1.4-04)
ที่กําหนดในข้อ 1
อย่างชัดเจน ประกอบด้วยบุคลากร
กองบริหารงานบุคคลทั้งหมดจํานวน
14 คน และบุคลากรจากหน่วยงาน
อื่นๆ หน่วยงานละ 2 คน

หลักฐาน
- กบค.1.4-01 :
แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้
(KM Action Plan)
- กบค.1.4-02 :
แผนกลยุทธ์ กบค.
พ.ศ.2555-2559
(ใช้เอกสาร 1.1-01)
- กบค.1.4-03 :
โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KM) “แผนปฏิบัติ
ราชการด้านการ
พัฒนาบุคลากร กอง
บริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม”

- กบค.1.4-04 :
คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ
การจัดการความรู้
(KM) “แผนปฏิบัติ
ราชการด้านการ
พัฒนาบุคลากร
กองบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม"
ณ โรงแรมรัตนปุระ
รีสอร์ท แหลมเสด็จ
จังหวัดจันทบุร”ี

รายงานการประเมิ นตนเองกองบริ หารงานบุคคล มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 [ หน้ า 28]

มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 3 มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทกั ษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ทกี่ ําหนดในข้อ 1
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ ําหนด
 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรูท้ ี่กําหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit
knowledge)
 5 มีการนําความรูท้ ี่ได้จากการ
จัดการความรูใ้ นปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit
knowledge) และจาก
ความรู้ทกั ษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัตงิ านจริง

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
- กบค.1.4-03 :
กองบริหารงานบุคคลได้จัด (กบค.
1.4-03) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ
แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KM) “แผนปฏิบัติ
บุคลากร กองบริหารงานบุคคล
ราชการด้านการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"
พัฒนาบุคลากร กอง
โดยมีแต่ละหน่วยงานมาแบ่งปัน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะงาน บริหารงานบุคคล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม”
จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและจัดทํา
แผนนําไปสู่การปฏิบัติแก่บุคลากร
เพื่อสามารถเรียนรู้งานซึง่ กัน และ
กัน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาทีเ่ กิดจาก
การปฏิบัตงิ านนั้นได้
กองบริหารงานบุคคล ได้มีการจัด
- กบค.1.4-05 :
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงาน รายงานผลการ
โดยรวบรวมความรู้และประเด็น
ดําเนินงานโครงการ
ความรู้ รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกิดจากการดําเนินงาน ที่เป็น
(KM) “แผนปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีมาพัฒนาและ
ราชการด้านการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งจัดทํา
พัฒนาบุคลากร กอง
สรุปผล (กบค.1.4-05) รายงานผล
บริหารงานบุคคล
การดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เรียนรู้ (KM) และแจ้งเวียนให้
มหาสารคาม”
บุคลากรในกองบริหารงานบุคคล
ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
กองบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการ - กบค.1.4-06 :
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
คู่มือและเอกสารที่
“แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนา
เกี่ยวข้องกับ
บุคลากร กองบริหารงานบุคคล
โครงการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ความรู้ (KM)
หลังจากเสร็จสิน้ โครงการบุคลากรใน “แผนปฏิบัติราชการ
กองบริหารงานบุคคลและบุคลากร
ด้านการพัฒนา
จากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
บุคลากร กอง
มหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการ
บริหารงานบุคคล
สามารถนําสิ่งทีไ่ ด้ไปใช้ในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปฏิบัติงานและได้รับคู่มือที่สามารถ
มหาสารคาม”
นําไปถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันได้ (กบค.1.4-06)
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดําเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น

- เกิดการหลอมรวมกัน (Fusion) เป็นการนําบุคลากรที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่แตกต่างกันเข้ามาประชุม หรือทํางานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ภายในองค์กรขึ้น
- บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) อย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
ทุกๆ ปี
- มีการเชิญบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํ างานบริห ารความเสี่ยง โดยมีผู้บริห ารระดับ สูงและ
ตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ หลั ก ของกองบริ ห ารงานบุ ค คลร่ ว มเป็ น คณะกรรมการหรื อ
คณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบท
ของกองบริหารงานบุคคล ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของกองบริหารงานบุคคล
3. มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและจั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย งที่ ได้ จ ากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน และรายงานต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดไป
หมายเหตุ
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในกองบริหารงานบุคคล
ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของกองบริหารงานบุคคลอันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ของกองบริหารงานบุคคลในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ ไม่มีป ระสิทธิภาพ
เพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินไม่เข้าข่ายที่ทําให้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. กองบริหารงานบุคคลมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน
รองรับ เพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการ
ตามแผน
2. เป็ น เหตุ สุ ด วิ สั ย อยู่ น อกเหนื อ การบริห ารจั ด การ (การควบคุ ม หรื อ การป้ อ งกั น ) ของกอง
บริหารงานบุคคลเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กําหนดไว้ล่วงหน้า
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายประยงค์ จําปาศรี
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 091-4199126
โทรศัพท์ : 098-6378005

ผลการดําเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทน ที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
กองบริหารงานบุคคลร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
 2 มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้านตามบริบท
ของกองบริหารงานบุคคล

ผลการดําเนินงาน
- กองบริหารงานบุคคลมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการดําเนินงานบริหาร
จัดการความเสีย่ งของกอง
บริหารงานบุคคล (กบค.1.5-01)

หลักฐาน
- กบค.1.5-01 :
คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานการบริหาร
จัดการความเสีย่ งของ
กองบริหารงานบุคคล

- กองบริหารงานบุคคล มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง
จํานวน 3 ด้าน คือ 1. ด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ

- กบค.1.5-02 :
รายงานการประชุม
กองบริหารงานบุคคล
(ใช้เอกสาร 1.1-02)
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร) 2. ด้านการ
ปฏิบัติงาน (การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ ตามเป้าหมายที่ชัดเจน) 3.
ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ (ความไม่ครอบคลุมและ
ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย) โดย
ผ่านการประชุมของหน่วยงาน
(กบค.1.5-02)
 3 มีการประเมินโอกาสและ - กองบริหารงานบุคคล มีการ
ผลกระทบของความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของ
และจัดลําดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ใน ตามระดับความเสี่ยงมากไปจนถึง
ข้อ 2
ความเสี่ยงน้อย ผ่านการประชุม
ของหน่วยงาน (กบค.1.5-02) ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(กบค.1.5-03)
 4 มีการจัดทําแผนบริหาร
- กองบริหารงานบุคคล มีการจัดทํา
ความเสี่ยงที่มรี ะดับ ความ แผนบริหารความเสี่ยง (กบค.1.5-04)
เสี่ยงสูง และดําเนินการ
ที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยนํามา
ตามแผน
ประเมินมาตรการ และประเมิน
รายงานผลความเสี่ยง (กบค.1.5-05)
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
นอกจากนี้ยังมีการทบทวนแผนฯ
ผ่านการประชุมของหน่วยงาน
(กบค.1.5-02)

หลักฐาน

- กบค.1.5-02 :
รายงานการประชุม
กองบริหารงานบุคคล
(ใช้เอกสาร 1.1-02)
- กบค.1.5-03 :
แบบประเมินโอกาส
และผลกระทบของความ
เสี่ยง (RMU-ERM 3)
- กบค.1.5-04 :
แผนบริหารความเสี่ยง
ของกองบริหารงาน
บุคคล
- กบค.1.5-05 :
หนังสือส่งรายงานการ
ติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงฯ
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
- กบค.1.5-02 :
รายงานการประชุม
กองบริหารงานบุคคล
(ใช้เอกสาร 1.1-02)
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
- มีการติดตามและประเมินผลการ - กบค.1.5-05 :
ดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อ หนังสือรายงานผลการ
มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาอย่าง ติดตามการบริหาร
น้อยปีละ 1 ครัง้ ผลปรากฏว่า
ความเสี่ยงฯ ประจําปี
ดําเนินการรายงานต่อมหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณาตามที่กําหนด
(กบค.1.5-05)
 6 มีการนําผลการประเมิน
- มีการนําผลการประเมินและ
- กบค.1.5-04 :
และข้อเสนอแนะไปใช้ใน ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผน แผนบริหารความเสี่ยง
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ของกองบริหารงาน
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ถัดไป (กบค.1.5-06) ซึ่งผลการ
บุคคล ประจําปี 2559
ปรับปรุงปรากฎตามแผนบริหาร - กบค.1.5-06 :
ความเสี่ยงของกองบริหารงาน
รายงานผลการประเมิน
บุคคล ประจําปี 2559
คุณภาพภายใน กบค.
(กบค.1.5-04)
ปีการศึกษา 2558
หน้า 29 (ผลการ
ประเมิน และ
ข้อแนะนําจากการ
ประเมินเพื่อปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง
ของกองบริหารงาน
บุคคล ประจําปี 2559

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลดําเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
- มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ มีแผนและการ
ติดตาม ประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปรับช่วงเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับช่วงเวลา
ประเมินความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน สามารถดําเนินการประเมินได้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของกองบริหารงานบุคคลและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของกองบริหารงานบุคคล
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของกองบริหารงานบุคคล
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่
เป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่ อ ผู้ บ ริห ารสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
กําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กองบริหารงานบุคคล
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี้
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของกองบริหารงานบุคคล
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดหี รืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ หรือ 6
ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายประยงค์ จําปาศรี
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 091-4199126
โทรศัพท์ : 098-6378005

ผลการดําเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
กองบริหารงานบุคคล
และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
- กองบริหารงานบุคคล มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจ และพัฒนาการของกอง
บริหารงานบุคคลและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (กบค.1.7-01) ทั้งนี้
ระบบกลไกที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดใี น
การประกันคุณภาพของหน่วยงาน คือ
การมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เน้นการมีส่วนร่วมและให้บุคลากรใน
สังกัดทุกคนขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพ การทํางานโดยใช้กลไกการ
ประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
ทํางาน (กบค.1.7-02 , กบค.1.7-03)

หลักฐาน
- กบค.1.7-01 :
คู่มือการประกัน
คุณภาพภายในฯ
ปี 2559
- กบค.1.7-02 :
คําสั่งแต่งตั้ง
กรรมการ
ปฏิบัติงานด้าน
ประกันคุณภาพฯ
ของกอง
บริหารงานบุคคล
- กบค.1.7-03 :
คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กํากับติดตามแล
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้
การประกัน
คุณภาพฯ
ของกอง
บริหารงานบุคคล
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 2 มีการกําหนดนโยบายและ
ให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของกองบริหารงาน
บุคคล



3

มีการกําหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
บริหารงานบุคคล

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
- กองบริหารงานบุคคล มีการกําหนด - กบค.1.7-02 :
นโยบายและให้ความสําคัญกับการ
คําสั่งแต่งตั้ง
ประกันคุณภาพของบุคลากรใน
กรรมการ
หน่วยงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ ปฏิบัติงานด้าน
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพฯ
ขับเคลื่อนคุณภาพของงาน (กบค.1.7-02 ของกองบริหาร
, กบค.1.7-03) โดยใช้การประกัน
งานบุคคล
คุณภาพเป็นเครือ่ งมือในการถ่ายทอด
- กบค.1.7-03 :
ตัวบ่งชี้ลงสู่หน่วยงานระดับกลุ่มงานและ คําสั่งแต่งตั้ง
ระดับบุคคล ให้เป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
คณะกรรมการ
การประกันคุณภาพในตัวบ่งชีท้ ี่เกีย่ วข้อง กํากับติดตามแล
กับงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อ
ผู้รับผิดชอบ
ผลักดันและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้
มากยิ่งขึ้น นอกจากนีห้ น่วยงานยัง
การประกัน
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/
คุณภาพฯ
กิจกรรมด้านเครือข่ายประกันคุณภาพ
ของกอง
การศึกษาฯ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ เป็น
บริหารงานบุคคล
ประจํา (กบค.1.7-04)
- กบค.1.7-04 :
คําสั่งเข้าร่วม
โครงการฯ
การประกัน
คุณภาพฯ ฯลฯ
- กองบริหารงานบุคคล มีการกําหนด - กบค.1.7-01 :
คู่มือการประกัน
ตัวบ่งชีท้ ี่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน
คุณภาพภายในฯ
โดยตัวบ่งชี้สามารถวัดระดับคุณภาพ
ตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ ปี 2559
- กบค.1.7-05 :
ของบริหารงานบุคคล (กบค.1.7-01)
หนังสือทบทวน
โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทราบ
ตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
และจัดทําเป็นคู่มือเพื่อเผยแพร่ให้
ประชาคมในหน่วยงานได้รับทราบ กบค. และอัตลักษณ์ของ
บริหารงานบุคคล
1.7-05)
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 4 มีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบ
ด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน
และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อ
ผู้บริหารสํานักงาน
อธิการบดีและมหาวิทยาลัย
ตามกําหนดเวลา และ
3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของกองบริหารงานบุคคล

ผลการดําเนินงาน
- กองบริหารงานบุคคล มีการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน
และประเมินคุณภาพ (กบค.1.7-03)
2) การจัดทํารายงานประจําปีทเี่ ป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ (กบค.1.7-06)
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
(กบค. 1.7-07) ไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษากองบริหารงานบุคคล
(กบค. 1.7-08)



- กองบริหารงานบุคคล มีการนําผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(กบค.1.7-07) มาปรับปรุงการทํางาน
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนิน
งานตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี้ ปรากฎในรายงานผลการประเมิน

5

มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ อง
แผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชี้

หลักฐาน
- กบค.1.7-03 :
คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กํากับติดตามแล
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้
การประกัน
คุณภาพฯ
ของกอง
บริหารงานบุคคล
- กบค.1.7-06 :
รายงานการ
ประเมินตนเองฯ
กองบริหารงาน
บุคคล
- กบค. 1.7-07 :
รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
กองบริหารงาน
บุคคล ประจําปี
การศึกษา 2558
- กบค.1.7-08 :
แผนพัฒนา
คุณภาพ
(Improvement
Plan) กอง
บริหารงานบุคคล
- กบค.1.7-01 :
คู่มือการประกัน
คุณภาพภายในฯ
ปี 2559
- กบค. 1.7-07 :
รายงานผลการ
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มี

ข้อ



6



7

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน
คุณภาพฯ ภายในที่มีพัฒนาการและ
ระดับคะแนนที่สูงขึ้น (กบค.1.7-06)
และส่งผลให้เกิดกระบวนการทบทวน
ผลการดําเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลง
ตัวบ่งชีใ้ หม่ๆ ซึง่ เป็นอัตลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มกี ารพัฒนาคุณภาพของ
งานอย่างกว้างขวาง (กบค.1.7-01)

หลักฐาน
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
กองบริหารงาน
บุคคล ประจําปี
การศึกษา 2558
- กบค.1.7-06 :
รายงานการ
ประเมินตนเองฯ
กองบริหารงาน
บุคคล
มีระบบสารสนเทศที่ให้
กองบริหารงานบุคคลมีระบบสารสนเทศ - กบค.1.7-09 :
ข้อมูลสนับสนุนการประกัน ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ ระบบสนเทศเพื่อ
คุณภาพการศึกษาภายใน การศึกษาภายในครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี้
การบริหารฯ
ครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย ระบบสนเทศเพื่อ
(MIS)
การบริหารหน่วยงาน (กบค.1.7-09)
- กบค.1.7-10 :
เพื่อสนับสนุนการทํางานตามระบบ
Website กบค.
การประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังมี
Website หน่วยงาน (กบค.1.7-10)
เป็นสารสนเทศในการสนับสนุบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน
การทํางานด้านต่างๆ ประกอบด้วย
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การ
พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการด้าน
ต่างๆ เป็นต้น
มีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้
กองบริหารงานบุคคล เปิดโอกาสให้
- กบค.1.7-10 :
ส่วนเสีย ในการประกัน
อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของ
Website กบค.- มหาวิทยาลัยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการ
- กบค.1.7-11 :
คุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา และ ประกันคุณภาพการศึกษาได้แสดงความ
Facebook กบค.
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ คิดเห็นและแนะนําการประกันคุณภาพ - กบค.1.7-12 :
ตามพันธกิจของกองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
แอพพลิเคชั่นไลน์
หลากหลายช่องทาง ประกอบด้วย
(HR Network)
Website หน่วยงาน (กบค.1.7-10)
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มี

ข้อ
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มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน



9

มีแนวปฏิบัติที่ดหี รือ
งานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
สื่อออนไลน์ เช่น Facebook หน่วยงาน
(กบค.1.7-11) แอพพลิเคชั่นไลน์ (HR
Network) (กบค.1.7-12)
กองบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วม
- กบค.1.7-04 :
คําสั่งเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
โครงการฯ
เครือข่ายงานประกันคุณภาพ ระหว่าง
การประกัน
หน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน (กบค.
คุณภาพฯ ฯลฯ
1.7-04) นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย
- กบค.1.7-12 :
ออนไลน์ (กบค.1.7-12) ในการ
แอพพลิเคชั่นไลน์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและ (HR Network)
มีกิจกรรมร่วมกัน
- กบค.1.7-10 :
กองบริหารงานบุคคลมีแนวปฏิบัติที่ดี
Website กบค.
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานได้พฒ
ั นาขึ้น โดยจัดให้มีการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพเป็นภาระงาน
หลักของทุกกลุม่ งาน กองบริหารงาน
บุคคลมีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นผ่าน
ทาง Website กบค. เพือ่ หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กบค.1.7-10)

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
8 ข้อ

ผลดําเนินงาน
9 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
- มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงสู่หน่วยงานระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล ให้เป็นผู้รบั ผิดชอบตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพในตัวบ่งชีท้ ี่เกีย่ วข้องกับงานในหน้าทีท่ ี่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อผลักดันและ
พัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาระบบ HRM และ HRD เพื่อสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพหน่วยงาน
รายงานการประเมิ นตนเองกองบริ หารงานบุคคล มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 [ หน้ า 40]

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มรม.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน
ใช้คะแนนผลการประเมินผลผู้รบั บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายยุทธชัย บุญพันธ์
นิติกรปฏิบัตกิ าร
นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี
นิติกรปฏิบัตกิ าร
นายอิทธิพล พวังคาม
นิติกรปฏิบัตกิ าร

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 081-8717167
โทรศัพท์ : 083-8000023
โทรศัพท์ : 084-4898613

ผลการดําเนินการ
กองบริหารงานบุคคลมีการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงานโดย
คณะกรรมการจัดทําตังชี้วัดเพื่อใช้เป็นข้อตกลงในการประเมินดําเนินการแจกแบบสอบถามสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากกองบริหารงานบุคคล (กบค.2.1-01) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป
ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่มีต่อกองบริหารงานบุคคล
ที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นข้อตกลงในการประเมิน ซึ่งผลคะแนนอยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.13 (กบค.2.1-02)
รายการข้อมูล
คะแนนผลการประเมินผลผู้รับ/ผู้ให้บริการของหน่วยงาน

คะแนน
4.13
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4.10

ผลดําเนินงาน
4.13

คะแนนการประเมินตนเอง
4.13

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการหลักฐาน
- กบค.2.1-01 : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกองบริหารงานบุคคล
- กบค.2.1-02 : รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการหน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จุดเด่น
- มีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ

จุดที่ควรพัฒนา
- ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจในด้านที่ผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย

ไปพิจารณาที่ประชุมของกองฯ เพื่อปรับกระบวนการทํางานให้ดีขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มี ก ารให้ ค วามรู้ ด้ า นจรรยาบรรณบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และดู แ ลควบคุ ม ให้ บุ ค ลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มี ก ารนํ าผลการประเมิ น ไปปรับ ปรุงแผนหรือ ปรับ ปรุง การบริห ารและการพั ฒ นาบุ ค ลากร
สายสนับสนุน
หมายเหตุ
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและกําลังใจหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายอนุชา ลาวงค์
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
นางสาวพรนัชชา ภูหนองโอง
บุคลากรปฏิบัตกิ าร

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 084-7874224
โทรศัพท์ : 081-9935608
โทรศัพท์ : 086-6532632
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ผลการดําเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์

 2 มีการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีและสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากร
สายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
กองบริหารงานบุคคล มีแผนพัฒนา - กบค.2.2-01 :
บุคลากร (กบค.2.2-01) เพื่อ
แผนพัฒนาบุคลากร
วางแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มี กองบริหารงานบุคคล
การปฏิบัตงิ านตามสายงานด้านสาย
ระยะ 5 ปี
สนับสนุนให้มีความสอดคล้องตาม
ประจําปีการศึกษา
ภารกิจ ของกองบริหารงานบุคคล
2555-2559 และ
ข้อมูลพื้นฐาน /
เป้าหมายใน
การพัฒนาบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล มีการ
- กบค.2.2-02 :
ดําเนินงานและการปฏิบัติตาม
คําสั่งอนุญาตให้
แผนพัฒนาบุคลากร ได้จดั ส่ง
บุคลากรเข้าร่วม
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
โครงการกิจกรรม เช่น
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีคําสั่งให้เข้าร่วม
และพัฒนางานประจําทัง้ ภายใน
ฝึกอบรม ไปราชการ
และภายนอกทีจ่ ัดขึ้น (กบค.2.2-02) สัมมนา ลาศึกษาฯ ฯลฯ
กองบริหารงานบุคคล มีการจัด
- กบค.2.2-03 :
กิจกรรมส่งเสริมและดําเนินงาน
โครงการจัดการความรู้
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
แผนปฏิบัติราชการด้าน
ในองค์กร เช่น โครงการจัดการ
การพัฒนาบุคลากร
ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล (กบค.2.2- กบค.2.2-04 :
03) และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บันทึกนําส่งวารสารกอง
จุลสาร (กบค.2.2-04) ได้นําเสนอ
บริหารงานบุคคล
ข้อมูลเรือ่ งประกันสังคม, /
- กบค.2.2-05 :
การประชุมสามัญประชุมปี กสจ.
รายงานการประชุม
(2.2-05) อีกทั้งผู้สําเร็จการศึกษา
สามัญประจําปี 2560
(กบค.2.2-06) และกองทุน
กองทุน กสจ.
สวัสดิการต่างๆ มหาวิทยาลัย
- กบค.2.2-06 :
(กบค. 2.2-07)
รายชื่อผู้สําเร็จ
การศึกษาที่สงู ขึน้
- กบค. 2.2-07 :
ประชาสัมพันธ์งาน
สวัสดิการต่างๆ ผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร
เช่น ระบบออนไลน์
คู่มือประกันสังคม
Social Network
จดหมายข่าววารสาร
กองบริหารงานบุคคล
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 4 มีระบบการติดตามให้
บุคลากรสายสนับสนุน
นําความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
กองบริหารงานบุคคล มีการติดตาม - กบค.2.2-08 :
การพัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากร บันทึกรายงานการ
ได้รายงานผลการไปราชการ มีการ เดินทางไปราชการ
จัดทําบันทึกรายงานผลการเข้าร่วม
และการฝึกอบรม
การฝึกอบรม (กบค.2.2-08, กบค. - กบค.2.2-09 :
2.2-09) เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่ม
หนังสือรายการประชุม
ทักษะและการเข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งเวียนให้บุคลากรใน
นํามาสู่การพัฒนางานประจํา
สังกัดเข้าร่วมการประชุม
อบรม โครงการ/กิจกรรม
เช่น เข้าร่วมประชุม
อบรมกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก
รวมทั้งการไปราชการติดตาม
ความก้าวหน้างาน
กองบริหารงานบุคคล ได้ยึดถือ
- กบค.2.2-10 :
 5 มีการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณบุคลากร ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์
ข้อบังคับ “ว่าด้วย
สายสนับสนุนและดูแล
การปฏิบัตกิ ารใช้บังคับจรรยาบรรณ จรรยาบรรณของ
ควบคุมให้บุคลากรสาย
ของบุคลากร (กบค.2.2-10 , กบค.
บุคลากร พ.ศ. 2556”
สนับสนุนถือปฏิบัติ
2.2-11 , กบค.2.2-12) และที่
- กบค.2.2-11 :
ประชุมมีการติดตามการจัดทํา
เอกสารการเผยแพร่
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
และประชาสัมพันธ์ทาง
(เป้าหมายของแต่ละกลุ่มงาน)
เว็บไซต์เกี่ยวกับด้าน
ประกอบกับมาตรการดําเนินการกับ จรรยาบรรณของบุคลากร
ผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อ้าง
- กบค.2.2-12 :
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
เอกสารการส่งข้อมูล
กองบริหารงานบุคคล เพื่อรับทราบ
การดําเนินงานองค์กร
และปฏิบัติ
โปร่งใสฯ ในการแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลและถือ
ปฏิบัติ
กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปผล
- กบค.2.2-13 :
 6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผน
การจัดส่งบุคลากรศึกษาต่อและ
รายงานผลแผนการ
การบริหารและการพัฒนา ฝึกอบรมในหลักสูตรโครงการต่างๆ
พัฒนาบุคลากรกอง
บุคลากรสายสนับสนุน
ที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล
ด้านบริหารงานบุคคล และอื่นๆ
- กบค.2.2-14 :
เพื่อเป็นตัวกํากับติดตามผลของ
รายงานผลการประเมิน
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จัดโครงการจัดการ
(กบค.2.2-13 , กบค.2.2-14)
ความรู้ (KM)
แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
กองบริหารงานบุคคล มีการรายงาน - กบค.2.2-14 :
และติดตามจากแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผลการประเมิน
นําผลจากการวิเคราะห์
จัดโครงการจัดการ
มาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ความรู้ (KM)
(Improvement plan) เพื่อใช้ใน
แผนปฏิบัติราชการด้าน
การพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรกอง
โดยมีการจัดโครงการการความรู้
บริหารงานบุคคล
(KM) แผนปฏิบัติราชการด้านการ
พัฒนาบุคลากรภายในกอง
บริหารงานบุคคล (กบค.2.2-14)

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลดําเนินงาน
7 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล สาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์เชิงประจักษ์เป็นข้อมูลอย่างเป็นระบบและดําเนินการตามแผน โดยมีการ
ประชุมติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มงานจากสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไชและติดตาม
กํากับภายในกองบริหารงานบุคคล

จุดที่ควรพัฒนา
- ควรนําความรู้ที่ได้จากการไปพัฒนา/ฝึกอบรม และสามารถถ่ายทอด หรือเป็นวิทยากร
ในการอบรม ชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

: ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะใน
วิชาชีพ (มรม.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1-60
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
ร้อยละ 61-70

คะแนน 3
ร้อยละ 71-80

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายอนุชา ลาวงค์
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
นางสาวพรนัชชา ภูหนองโอง
บุคลากรปฏิบัตกิ าร

คะแนน 4
คะแนน 5
ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 91 ขึน้ ไป
โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 084-7874224
โทรศัพท์ : 081-9935608
โทรศัพท์ : 086-6532632

ผลการดําเนินการ
ในปีการศึกษา 2559 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล จํานวน 7 กลุ่มงาน รวมประจําทั้งสิ้น จํานวน 14 ราย (กบค.2.3-01)
โดยมีบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การส่งบุคลากรไปประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 13 ราย
(กบค.2.3-02)
3. การฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดขึ้นเอง จํานวน 13 ราย
(กบค.2.3-03)
**ร้อยละของบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคลที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ในวิชาชีพ โดยไม่นับซ้ํา

สูตรคํานวณ
ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพ =
=

14 X 100
14
100

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพ =

ร้อยละ 100
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 90

ผลดําเนินงาน
ร้อยละ 100

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
- กบค.2.3-01 :
- กบค.2.3-02 :
- กบค.2.3-03 :

ตารางสรุปจํานวนบุคลากรกองบริหารงานบุคคล
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในการประชุมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ในประเทศ
รวมคําสั่งเรื่องการไปประชุม อบรม สัมมนา และการไปศึกษาดูงาน
ทางวิชาชีพที่สูงขึ้น

จุดเด่น
- บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถในวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง
และมีการพัฒนาบุคลากรตามแผนทุกคน โดยได้รับการพัฒนาตามภารกิจงานที่ได้รับรับมอบหมาย
- มีการนําเสนอผลการดําเนินงานจากสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกลุ่มงาน ปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ (มรม.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 - 59

คะแนน 2
ร้อยละ 60 - 69

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 3
ร้อยละ 70 - 79

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายประยงค์ จําปาศรี
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คะแนน 4
ร้อยละ 80 - 94

คะแนน 5
ร้อยละ 95 ขึ้นไป

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 091-4199126
โทรศัพท์ : 098-6378005

ผลการดําเนินการ
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งจัดสรรในส่วนราชการสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 โครงการหลัก
จํานวน 14,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 3 โครงการหลัก มีผลการ
เบิ ก จ่ ายทั้ งสิ้น จํานวน 10,993,281 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 77.97 งบประมาณคงเหลือ จํ านวน
3,106,719 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.03 โดยจําแนก ดังนี้
ลําดับ
โครงการ
ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย
1. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
1,200,000
339,016
บุคลากรมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการศึกษาต่อบุคลากร
10,000,000
9,560,630
(กองทุนศึกษาต่อ , ฝึกอบรมระยะสั้น)
3. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งทาง
2,900,000
1,093,635
วิชาการ
รวม
14,100,000 10,993,281

คงเหลือ
860,984
439,370
1,806,365
3,106,719
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 1 ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ทหี่ ลากหลายในการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคม
และมีมาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พกิ าร ผู้มีความสามารถพิเศษ
บุคลากรประจําการ และประชาชนทั่วไป
ผลการดําเนินการ 2559
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
หน่วย เป้า
ผล
การบรรลุเป้าหมาย
วัด
หมาย
30
27.03
ไม่บรรลุ
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ ร้อยละ
ปริญญาเอกต่อจํานวน อาจารย์ประจํา
ทั้งหมด
2. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ร้อยละ
45
22.76
ไม่บรรลุ
ตําแหน่งทางวิชาการต่อจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพื่อนําไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ผลการดําเนินการ 2559
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
เป้า
หน่วยวัด
ผล
การบรรลุเป้าหมาย
หมาย
1. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ระดับ
3
3.13
บรรลุ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
2. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
ระดับ
5
5
บรรลุ
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 82.50 82.62
บรรลุ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
4. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
คะแนน 4.50 4.53
บรรลุ
ผู้บริหารหน่วยงาน
5. ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ระดับ
5
5
บรรลุ
ความเสี่ยง
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จากผลการติดตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เพื่อคํานวณหาร้อยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ทั้ งสิ้ น 7 ตั วชี้ วั ด บรรลุ เป้ าหมาย 5 ตั วชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 71.43 ไม่ บ รรลุ เป้ าหมาย
2 ตัวชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 28.57 ปรากฏในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน้า 4-5 (กบค.2.4-01) (ใช้เอกสาร 1.1-.05)

สูตรคํานวณ
ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ =
จํานวนตัวชี้วดั ของแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุเป้าหมาย
จํานวนตัวชี้วดั ของแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด
=

5
7

X 100

X 100

= ร้อยละ 71.43

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 60

ผลดําเนินงาน
ร้อยละ 71.43

คะแนนการประเมินตนเอง
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการหลักฐาน
- กบค.2.4-01 : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

จุดเด่น
- มีแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย
- มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

จุดที่ควรพัฒนา
- มีระบบและขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

: ระดับการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน
(มรม.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบตั ิการ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 091-4199126

ผลการดําเนินการ
มี


ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลการดําเนินงาน

กองบริหารงานบุคคลมีการให้
สิทธิประโยชน์กองทุน
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ประกันสังคมที่
กองทุนประกันสังคมที่ครอบคลุม
ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ทุกด้าน (กบค.2.501) โดยมีการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ
ทุกด้าน

หลักฐาน
- กบค.2.5-01 :
คู่มือผู้ประกันตน

ประโยชน์ต่างๆ ของสวัสดิการพื้นฐาน
ให้กับผูท้ ี่เข้ามารายงานตัวเป็น
พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษาใหม่
ซึ่งกลุ่มงานสวัสดิการ ได้แจกคูม่ ือ
ให้แก่ผู้ประกันตน โดยทางสํานักงาน
ประกันสังคม ได้ทําแจกให้กับสถาน
ประกอบการณ์ต่างๆ มีการให้
คําปรึกษาและตอบคําถาเกี่ยวกับสิทธิ์
ประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน ผ่าน
ทางโทรศัพท์กองบริหารงานบุคคล
หรือสามารถขอคําปรึกษาโดยตรง
ได้ที่กลุ่มงานสวัสดิการกองบริหาร
งานบุคคล
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มี




ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
2 มีช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกันตนได้รบั รู้สิทธิ
ประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม
เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน
จุลสารหน่วยงาน หรือ
ระบบงานสารบรรณของ
หน่วยงาน
3 มีการจัดกิจกรรม หรือ

โครงการหรือจัดโครงการ
ให้ความรู้ด้าน
ประกันสังคม เพื่อให้
ผู้ประกันตนได้รับรู้สิทธิ
ประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม
4 มีการสํารวจ หรือ
ประเมินผลความพึง
พอใจในการรับรู้สิทธิ
ประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม
5 มีการนําผลการสํารวจ

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ - กบค.2.5-02 :
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ของผู้ประกันตน จุลสารสารกอง
โดยผ่านทางจุลสารของกองบริหาร
บริหารงานบุคคล
งานบุคคล ราย 3 เดือน
- กบค.2.5-03 :
(กบค.2.5-02) และวารสาร
วารสารประกันสังคม
ประกันสังคม (กบค.2.5-03) เพื่อให้
รายเดือน
ทราบความเคลือ่ นไหวต่างๆ ของ
สํานักงานประกันสังคม
-

มีการทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม (กบค.2.5-04) โดยทํา
การสุ่มแจกแบบสอบถามให้แก่
ผู้ประกันตนทีเ่ ข้ามาให้บริการที่
กองบริหารงานบุคคล
-

- กบค.2.5-04 :
แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการรับรู้
สิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม

หรือผลการประเมินความ
พึงพอใจไปปรับปรุงใน
การประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกันตนได้รับรู้สิทธิ
ประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมมากยิ่งขึ้น

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3 ข้อ

3 ข้อ

3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
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จุดเด่น
- มีการติดต่อประสานงาน ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึง
ขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริการกับสํานักงานประกันสังคมอยู่ตลอดเวลา
- มีการติดตามข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการแก้ไข พรบ. ข้อบังคับฉบับต่าง
ให้เป็นปัจจุบัน

จุดที่ควรพัฒนา
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้สทิ ธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน อย่างทั่วถึง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

: ระดับความสําเร็จของการจัดทําจุลสารกองบริหารงานบุคคลตาม
วงรอบ (มรม.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดําเนินการจัดทําจุลสารกองบริหารงานบุคคลเสร็จตามแผนที่กําหนด
2. ข้อมูลและเนื้อหาในจุลสารกองบริหารงานบุคคล มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
3. มีการจัดส่งจุลสารกองบริหารงานบุคคล ในรูปแบบเอกสาร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก
และได้รับการตอบรับ หรือแบบตอบรับ จากกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 50 %
4. มีการสํารวจ หรือประเมินผลความพึงพอใจจุลสารกองบริหารงานบุคคล
5. มีการนําผลการสํารวจ หรือผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการจัดทําจุลสาร
กองบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

ผลการดําเนินการ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นายพนมพร บํารุงบุญ
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
บุคลากรปฏิบัตกิ าร

มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการดําเนินการจัดทําจุล
สารกองบริหารงานบุคคล
เสร็จตามแผนที่กําหนด

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

โทรศัพท์ : 094-4695164
โทรศัพท์ : 093-5272220
โทรศัพท์ : 087-9446491

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
จุลสารกองบริหารงานบุคคล มีการ - กบค.2.6-01 :
จุลสารกอง
จัดทําเป็นราย 3 เดือน และในแต่
ละวงรอบจะจัดพิมพ์เป็นจํานวน
บริหารงานบุคคล
600 ฉบับ เพื่อเผยแพร่
ราย 3 เดือน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
จัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ข้าราชการบํานาญ และ
ลูกจ้างประจําบํานาญ ทุกๆ 3
เดือน (กบค.2.6-01)
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
 2 ข้อมูลและเนื้อหาในจุลสาร ข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาของจุล
กองบริหารงานบุคคลมี
สารกองบริหารงานบุคคล มีเนื้อหา
เนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง และสาระความรู้ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล โดยเนื้อหาในแต่
ละฉบับมีไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาข้อมูลและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง (กบค.
2.6-01)
มีการดําเนินการจัดส่งจุลสาร ไปยัง
 3 มีการจัดส่งจุลสารกอง
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
บริหารงานบุคคล ใน
รูปแบบเอกสาร หรือระบบ มหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ข้าราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ
บํานาญ และลูกจ้างประจําบํานาญ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
บุคลากรในหน่วยงาน และ (กบค.2.6-02) และยังมีการ
หน่วยงานภายนอก และ เผยแพร่จุลสารผ่านทางเว็บไซต์
ได้รับการตอบรับ หรือแบบ กองบริหารงานบุคคล (กบค.2.6ตอบรับ จากกลุ่มเป้าหมาย 03) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ไม่น้อยกว่า 50 %
สําหรับผู้ที่สนใจศึกษาอ่านจุลสารฯ
และได้รับการตอบรับจาก
กลุ่มเป้าหมาย (กบค.2.6-04)

หลักฐาน
- กบค.2.6-01 :
จุลสารกอง
บริหารงานบุคคล
ราย 3 เดือน

- กบค.2.6-02 :
หนังสือนําส่งจุล
สารกอง
บริหารงานบุคคล
- กบค.2.6-03 :
การเผยแพร่จุล
สารฯ ผ่านเว็บไซต์
กองบริหารงาน
บุคคล
- กบค.2.6-04 :
หนังสือตอบรับ
จากหน่วยงาน
ต่างๆ
กองบริหารงานบุคคล มีการสํารวจ - กบค.2.6-05 :
 4 มีการสํารวจ หรือ
ประเมินผลความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจจุลสารกอง แบบสํารวจความ
จุลสารกองบริหารงาน
บริหารงานบุคคล (กบค.2.6-05)
พึงพอใจจุลสาร
บุคคล
ผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล กองฯผ่านเว็บไซต์
กองบริหารงาน
บุคคล
 5 มีการนําผลการสํารวจ หรือ กองบริหารงานบุคคลมีการนําผล - กบค.2.6-06 :
ผลการประเมิน
ผลการประเมินความพึงพอ การประเมินความพึงพอใจ
ใจไปปรับปรุงการจัดทําจุล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (กบค. ความพึงพอใจ
จุลสารกอง
สาร กองบริหารงานบุคคล 1.1-06) ไปปรับปรุงแก้ไขจุลสาร
บริหารงานบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองบริหารงานบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดําเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
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จุดเด่น
- กองบริหารงานบุคคลมีการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรและ
การประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ง านข้ อ มู ล ข่ า วสาร กฎระเบี ย บ สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ รวมทั้ งกิ จ กรรมที่
ดําเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติราชการ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ถือว่าเป็นภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก
อี ก ทั้ ง ให้ ห น่ ว ยงานภายในและภายนอกได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสาร ในกิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น การ
ประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการและการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เพื่อเป็นตัวกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและงานประชาสัมพันธ์ อีกทั้งมีการติดตาม
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ศักยภาพของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล (มรม.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. เว็บไซต์หน่วยงานมีองค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไซต์ที่ครอบคลุมภารกิจหน่วยงานครบ
ทุกภารกิจ
2. มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ไม่ต่ํากว่า 9 ข้อ
3. เว็บไซต์มีแบบสํารวจ หรือการลงทะเบียน หรือเครื่องมือวัดแบบออนไลน์ และมีจํานวน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดระบุภาพรวม รายปี รายเดือน
4. มีการสํารวจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มาปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ นายเฉลิมพล เขตขันธ์
:
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

โทรศัพท์ : 098-1039499
โทรศัพท์ : 086-0372762

ผลการดําเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1. เว็บไซต์หน่วยงานมี
องค์ประกอบของเนื้อหา
เว็บไซต์ที่ครอบคลุมภารกิจ
หน่วยงานครบทุกภารกิจ

ผลการดําเนินการ
หลักฐาน
กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทํา
- กบค.2.7-01 :
เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รายงานการ
ข่าวสาร และการบริการต่าง ๆ ตาม จัดทําเว็บไซต์
ภารกิจของกองบริหารงานบุคคล ทั้ง กองบริหารงาน
6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหารงานบ
บุคคล
ทั่วไป 2) ด้านสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 3) ด้านพัฒนาบุคลากร 4)
ด้านบําเหน็จ ความดี/ความชอบ
และทะเบียนประวัติ 5) ด้าน
สวัสดิการ 6) ด้านวินัยและนิติการ
(กบค.2.7-01)
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 2. มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ สํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สรอ.)
ไม่ต่ํากว่า 9 ข้อ

ผลการดําเนินการ
หลักฐาน
กองบริหารงานบุคคล ได้มีการ
- กบค.2.7-02 :
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับ
แบบรายงาน
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ของ
การปรับปรุง
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ให้
(องค์การมหาชน) (สรอ.) จํานวน 10 สอดคล้องกับ
ข้อจากทั้งหมด 18 ข้อ ดังนี้
มาตรฐาน
มี ข้อ
เนื้อหา
เว็บไซต์ภาครัฐ
สํานักงาน
1 เกี่ยวกับหน่วยงาน

รัฐบาล
2 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง (Chief
อิเล็กทรอนิกส์
Information Officer: CIO)
(องค์การ
3 ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาชน) (สรอ.)


4

เว็บลิงค์



5



6

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ข้อมูลการบริการ
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แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้
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คลังความรู้



9

คําถามที่พบบ่อย(FAQ)



10

ผังเว็บไซต์ (Site map)



11

ถาม – ตอบ (Q & A)
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14
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ระบบสืบค้นข้อมูล (Search
Engine)
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการ
แบบสํารวจออนไลน์
(Online Survey)
การลงทะเบียนออนไลน์
(Register Online)
e-Forms / Online Forms
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ระบบให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
การให้บริการเฉพาะบุคคล
(Personalized
e-Services) ในลักษณะที่
ผู้ใช้บริการสามารถกําหนด
รูปแบบส่วนตัวในการใช้
บริการเว็บไซต์ได้

(กบค.2.7-02)
รายงานการประเมิ นตนเองกองบริ หารงานบุคคล มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 [ หน้ า 59]

มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 3. เว็บไซต์มีแบบสํารวจ หรือ
การลงทะเบียน หรือ
เครื่องมือวัดแบบออนไลน์
และมีจํานวนสถิติผู้เข้าชม
เว็บไซต์ที่มีรายละเอียดระบุ
ภาพรวม รายปี รายเดือน

 4. มีการสํารวจความพึงพอใจ
ในการใช้บริการเว็บไซต์

ผลการดําเนินการ
หลักฐาน
กองบริหารงานบุคคล ได้ปรับปรุง - กบค.2.7-03 :
แบบสอบถาม
เว็บไซต์ให้มีแบบสํารวจแบบ
ความพึงพอใจ
ออนไลน์เพื่อสํารวจในประเด็น ดังนี้
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ ต่อจุลสารกอง
บริการงาน
จุลสารกองบริการงานบุคคล
บุคคล
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม (กบค.2.7-03)
ราชภัฏ
- แบบประเมินคุณภาพแนวทาง
มหาสารคาม
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์กองบริหารงาน
- กบค.2.7-04 :
บุคคล สํานักงานอธิการบดี
แบบประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คุณภาพ
(กบค.2.7-04) และมีการจัดเก็บ
แนวทางเพื่อ
ข้อมูลจํานวนสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่
พัฒนาเว็บไซต์
มีรายละเอียดระบุ ภาพรวม รายปี
รายเดือน ผ่านทางเว็บไซต์ให้บริการ กองบริหารงาน
บุคคล
วัดข้อมูลสถิติเว็บไซต์
(www.stats.in.th) (กบค.2.7-05)
สํานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
- กบค.2.7-05 :
รายงานสถิติผู้
เข้าชมเว็บไซต์
กองบริหารงาน
บุคคล
กองบริหารงานบุคคลได้มีการสํารวจ - กบค.2.7-04 :
แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
คุณภาพ
เว็บไซต์ของกองบริหาร
แนวทางเพื่อ
งานบุคคล โดยการใช้แบบสํารวจ
พัฒนาเว็บไซต์
ออนไลน์
กองบริหารงาน
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกอง
บุคคล
บริหารงานบุคคล (กบค.2.7-04)
สํานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มค.
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 5. มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บริการเว็บไซต์มาปรับปรุง

ผลการดําเนินการ
อยู่ระหว่างการรวบรวมแบบสํารวจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
เว็บไซต์

หลักฐาน
-

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3

ผลดําเนินงาน
4

คะแนนการประเมินตนเอง
4

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒา
- นํ า ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ม าปรับ ปรุ งเว็ บ ไซต์ เพื่ อ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
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สรุปผลการประเมิน รายกลุ่มตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน
กลุ่มตัวบ่งชี้รว่ ม
จุดเด่น
- มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
และทันสมัยเป็นปัจจุบัน
- ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
หน่วยงาน
- มีการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ
- เกิดการหลอมรวมกัน (Fusion) เป็นการนําบุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันเข้ามาประชุม หรือ
ทํางานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ภายในองค์กรขึ้น
- บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) อย่างต่อเนื่องเป็นประจํา ทุกๆ ปี
- มีการเชิญบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM)
- มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ มีแผนและการติดตาม ประเมินผลตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
- มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงสู่หน่วยงานระดับกลุ่มงานและ
ระดับบุคคล ให้เป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
เพื่อผลักดันและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงสู่หน่วยงานระดับกลุ่มงานและ
ระดับบุคคล ให้เป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
เพื่อผลักดันและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีอย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานระดับกอง ใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี
- นําผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารกอง
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องค์ประกอบ

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ

ผลการประเมิน
บริหารงานบุคคล ไปปรับปรุงพัฒนางานเพื่อให้งานเกิด
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปรับช่วงเวลาการประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับช่วงเวลาประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน สามารถดําเนินการ
ประเมินได้
- พัฒนาระบบ HRM และ HRD เพื่อสนับสนุนงานด้านการ
ประกันคุณภาพหน่วยงาน
จุดเด่น
- มีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาบุคลากรกอง
บริหารงานบุคคล สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์เชิง
ประจักษ์เป็นข้อมูลอย่างเป็นระบบและดําเนินการตามแผน
โดยมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละกลุ่ม
งานจากสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไชและติดตาม กํากับ
ภายในกองบริหารงานบุคคล
- บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ทุกคน โดยได้รับการพัฒนาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีการนําเสนอผลการดําเนินงานจากสภาพปัญหา แนว
ทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุม่ งาน ปรากฏ
ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- มีแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
- มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- มีการติดต่อประสานงาน ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงขั้นตอนการดําเนินงานที่
เกี่ยวกับการบริการกับสํานักงานประกันสังคมอยู่ตลอดเวลา
- มีการติดตามข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการแก้ไข
พรบ. ข้อบังคับฉบับต่าง ให้เป็นปัจจุบัน
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องค์ประกอบ

ผลการประเมิน
- กองบริหารงานบุคคลมีการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
และการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งาน
ข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบ สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมที่
ดําเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร และ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน
บุ ค คล ถื อ ว่ า เป็ น ภารกิ จ ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคลากรภายในและภายนอก อีกทั้งให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในกิจกรรมที่เกิดขึ้น การ
ประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการและการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อ
เป็ น ตั ว กํ า ห น ด แ น ว ท า งก า ร ป ฏิ บั ติ งา น แ ล ะ งา น
ประชาสั ม พั น ธ์ อี ก ทั้ ง มี ก ารติ ด ตามการพั ฒ นางานอย่ า ง
ต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจในด้านที่ผลการ
ประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยไปพิจารณาที่ประชุมของกองฯ
เพื่อปรับกระบวนการทํางานให้ดีขึ้น
- ควรนําความรู้ที่ได้จากการไปพัฒนา/ฝึกอบรม และสามารถ
ถ่ายทอด หรือเป็นวิทยากรในการอบรม ชักซ้อมความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- มีระบบและขัน้ ตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้
บุคลากรได้รับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของ
ผู้ประกันตน อย่างทั่วถึง
- นําผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มา
ปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ประเมินตนเอง
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรอง
มาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กําหนด จํานวน 2 กลุ่มตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีการสรุปผลการประเมินตนเองของกองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิก ารบดี มหาวิท ยาลัยราชภั ฏมหาสารคาม ได้เท่ ากับ ช่วงคะแนน 4.51 อยู่ในระดับ ดีมาก
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้

ผลการประเมินตนเอง

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

4.92
4.16
4.51
ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชีร้ ่วม
กลุ่มตัวบ่งชีต้ ามภารกิจ

เกณฑ์การประเมิน
ช่วงคะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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3.2 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
8 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นําของคณะ
7 ข้อ
กรรมการบริหารและผู้บริหารของกอง
บริหารงานบุคคล
4.25
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงาน
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไก
8 ข้อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
กลุ่มตัวบ่งชีต้ ามภารกิจ
4.10
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับการรับรู้สิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมของ
ผู้ประกันตน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของ
ของการจัดทําจุลสารกองบริหารงานบุคคล
ตามวงรอบ

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

8 ข้อ
7 ข้อ

5.00
5.00

ระดับ 4.53

4.53

5 ข้อ

5.00

6 ข้อ
9 ข้อ

5.00
5.00

(ผลการประเมิน)

4.92

ระดับ 4.13

4.13

7 ข้อ

5.00

6 ข้อ
ร้อยละ
90
ร้อยละ

60

14
14
5
7

ร้อยละ
100
ร้อยละ
71.43

5.00
3.00

3 ข้อ

3 ข้อ

3.00

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

3 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ศักยภาพของเว็บไซต์
กองบริหารงานบุคคล
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
4 ข้อ
(ผลการประเมิน)
(ผลการประเมิน)

คะแนนการ
ประเมิน
4.00
4.16
4.51

เกณฑ์การประเมิน
ช่วงคะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ภาคผนวก ก
เป้าหมายรายตัวบ่งชี้

ตาราง เป้าหมายรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองบริหารงานบุคคล
ปีการศึกษา 2559
ที่มาของ
องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้
เป้าหมาย หมายเหตุ
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้รว่ ม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สกอ. 1.1
8 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหาร
สกอ. 7.1
7 ข้อ
และผู้บริหารของกองบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สมศ. ๑๓
4.25 หน่วยงาน
ดําเนินการประเมิน
ผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารเอง

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สกอ. 7.2

5 ข้อ

สกอ. 7.4
สกอ. 9.1

6 ข้อ
8 ข้อ

มรม.

4.10

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
มรม.
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
มรม.
ร้อยละ
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
90
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของการดําเนินงานตาม
มรม.
ร้อยละ
แผนปฏิบัติราชการ
60
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุน
มรม.
3 ข้อ
ประกันสังคมของผู้ประกันตน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําจุลสาร
มรม.
5 ข้อ
กองบริหารงานบุคคลตามวงรอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ศักยภาพของเว็บไซต์กองบริหารงาน
มรม.
3 ข้อ
บุคคล
รวมทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้

ประเมินโดย
หน่วยงานกลาง

ภาคผนวก ข
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ 1465/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองบริหารงานบุคคล
ปีการศึกษา ๒๕๕9 (๑ กรกฎาคม ๒๕๕9 - ๓31 พฤษภาคม 2560)
................................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับกอง สังกัดกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติงานดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดรับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม และเป็นไปตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1),(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๑.๑ ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ประธานกรรมการ
๑.๒ หัวหน้ากลุ่มงานบําเหน็จความชอบฯ
กรรมการ
๑.3 หัวหน้ากลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้งฯ กรรมการ
๑.4 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯ
กรรมการ
๑.5 หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ
กรรมการ
๑.6 หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
กรรมการ
๑.7 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
กรรมการ
๑.8 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กําหนดนโยบายระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕9
ของกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
2. กําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในกองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
3. ประสานงานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในกองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
4. สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามและประเมินผล รวมทั้งแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
5. เตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างกัลยาณมิตร
จากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
/ 2.คณะกรรมการดําเนินงาน

๒. คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ นายประยงค์ จําปาศรี
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายยุทธชัย บุญพันธ์
กรรมการ
๒.๓ นายพนมพร บํารุงบุญ
กรรมการ
๒.๔ นายนุวฒ
ั ศิริ พุทธิดิลก
กรรมการ
๒.๕ นายมัฆวา ยีส่ ารพัฒน์
กรรมการ
๒.๖ นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
กรรมการ
๒.7 นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี
กรรมการ
๒.8 นายอิทธิพล พวังคาม
กรรมการ
๒.9 นายเฉลิมพล เขตขันธ์
กรรมการ
๒.10 นายอนุชา ลาวงค์
กรรมการและเลขานุการ
๒.11 นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.12 นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.13 นางสาวพรนัชชา ภูหนองโอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองบริหารงานบุคคล สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕9
2. จั ด และดํ า เนิ น การเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน กอง
บริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕9
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕9
4. เตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในของกองบริหารงานบุคคล สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕9
ขอให้ คณะกรรมการทุ ก ท่ านปฏิ บั ติห น้ าที่ ที่ ได้รับ มอบหมายอย่างเต็ม ความสามารถ
เพื่อให้งานสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.๒๕60

(นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ
ติดตาม และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ 1466/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตาม และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕9 (๑ กรกฎาคม ๒๕๕9 - ๓31 พฤษภาคม 2560)
................................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง
สังกัดกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕9 (๑ กรกฎาคม ๒๕๕9 - ๓1
พฤษภาคม 2560) เพื่อให้การปฏิบัติงานดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสอด
รับ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าปี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามและเป็ น ไปตามหมวด ๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 31 (1),(2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และคณะกรรมการกํากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สังกัดกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕9
ดังนี้
1. คณะกรรมการกํากับติดตาม
1.1 นางลําดวน ดวงคมทา
ประธานกรรมการ
1.2 นายยุทธชัย บุญพันธ์
กรรมการ
1.3 นายพนมพร บํารุงบุญ
กรรมการ
1.4 นายอนุชา ลาวงค์
กรรมการ
1.5 นายประยงค์ จําปาศรี
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. กํากับ ดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกอง
บริหารงานบุคคล
2. ให้ คํ าปรึกษา และแนะนํ าแก่ค ณะกรรรมการรับ ผิด ชอบตั วบ่ งชี้ เพื่ อให้
การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการดําเนินงานของกองบริหารงานบุคคล

/ 2. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

2.

ผู้รบั ผิดชอบตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
1) นายประยงค์ จําปาศรี
2) นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
1) นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์

ผูก้ ํากับตัวบ่งชี้
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล

1) นายยุทธชัย บุญพันธ์
2) นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี
3) นายอิทธิพล พวังคาม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร 1) นายพนมพร บํารุงบุญ
แห่งการเรียนรู้
2) นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
1) นายประยงค์ จําปาศรี
2) นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.7 ระบบและกลไก
1) นายประยงค์ จําปาศรี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2) นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของ
1) นายยุทธชัย บุญพันธ์
ผู้รับบริการ
2) นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี
3) นายอิทธิพล พวังคาม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
1) นายอนุชา ลาวงค์
สายสนับสนุน
2) นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
3) นางสาวพรนัชชา ภูหนองโอง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
1) นายอนุชา ลาวงค์
การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
2) นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
3) นางสาวพรนัชชา ภูหนองโอง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 ร้อยละของการดําเนินงานตาม 1) นายประยงค์ จําปาศรี
แผนปฏิบัติราชการ
2) นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5 ระดับการรับรู้สิทธิประโยชน์
1) นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 1) นายพนมพร บํารุงบุญ
จุลสารตามวงรอบ
2) นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.7 ศักยภาพเว็บไซต์กอง
1) นายเฉลิมพล เขตขันธ์
บริหารงานบุคคล

ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 ภาวะผู้นําของคณะ
กรรมการบริหารและผู้บริหารของกอง
บริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล

ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล

หน้าที่
1) ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้ มีหน้าที่ ดังนี้
1.1) วางแผนและจัดทําแผนการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
1.2) ควบคุมและติดตามการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
1.3) ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
/ 2) ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ….

2) ผู้รบั ผิดชอบตัวบ่งชี้ มีหน้าที่ ดังนี้
2.1) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้
2.2) ประสานเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
2.3) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้และเขียนรายงาน
ตัวบ่งชี้
2.4) จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนําเสนอในการประชุมติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
2.5) จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานอ้างอิงให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6) แก้ไข ปรับปรุงเอกสารรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
กองบริหารงานบุคคล ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน กองบริหารงานบุคคล
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
งานสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.๒๕60

(นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาคผนวก ง
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับกองของกองบริหารงานบุคคล

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ 1467/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกองของกองบริหารงานบุคคล
ปีการศึกษา ๒๕๕9 (๑ กรกฎาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560)
................................................................
เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา
๒๕๕9 มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานยิ่ งขึ้ น โดยมี ก ารตรวจเยี่ ย มและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ปี การศึ กษา ๒๕๕9 ในวันที่ 30 มิถุ นายน 2560 มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกองของกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา
2559 ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย
กรรมการ
๓. นายธนกฤต วิชัยวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. วางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับกองของกองบริหารงานบุคคล
๒. ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลและให้ขอ้ เสนอแนะใน
การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกองของกองบริหารงาน
บุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นําเสนอผลการศึกษา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อคณะกรรมการบริหาร
กองบริหารงานบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกองของกอง
บริหารงานบุคคล
ขอให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้งานสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ
ต่ อ ไป ทั้ งนี้ ให้ เบิ ก ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2559 โดยเบิกจากงบบํารุงการศึกษาที่จัดสรรให้สํานักงานอธิการบดี
สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2560

(นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล)
รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์
นางลําดวน ดวงคมทา

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล

รวมรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิง
นายพนมพร บํารุงบุญ
นายประยงค์ จําปาศรี
นายอนุชา ลาวงค์
นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์
นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
นางสาวพรนัชชา ภูหนองโอง
นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก
นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์
นายยุทธชัย บุญพันธ์
นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี
นายอิทธิพล พวังคาม
นายเฉลิมพล เขตขันธ์

บุคลากรปฏิบัตกิ าร
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
บุคลากรปฏิบัตกิ าร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบัตกิ าร
นิติกรปฏิบัตกิ าร
นิติกรปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร

รวบรวมรูปเล่ม
นายประยงค์ จําปาศรี

บุคลากรปฏิบัตกิ าร

จัดทําโดย
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-713080-9 ต่อ 311 , 411 , 511 โทรสาร : 043-713060

