รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
และตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (O26)
(รอบ 6 เดือน: 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรม
4.1 แผนงาน ด้านการบริหารงานบุคคล (HRM)
4.1.1 โครงพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทางาน
กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการ
1. เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน 1. มีแผนและนโยบายรับการประเมิน
ดาเนินการรับการประเมิน
ประจาปีงบประมาณ 2565
คุณธรรม
คุณธรรมความโปร่งใสในการ 2. เพื่อกากับ-ติดตามการ
2. มีรายงานผลการดาเนินงาน เสนอ กบ.
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ดาเนินงานตามแผนการ
3. มีรายงานผลประเมินปี 2565 และร่าง
ภาครัฐ (ไตรมาส ละครั้ง รวม ดาเนินงานรับประเมิน
แผนปีงบประมาณ 2566 เข้าที่ประชุม
4 ครั้ง/ปี)
3. เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
กบ.เพือ่ พิจารณา
ตามแผนและทบทวนการจัดทา
แผนในปีงบประมาณต่อไป"
ลิ้งค์การประชุม กบ.2/2565
สามารถเข้าชมรูปกิจกรรมได้ที่
ลาดับที่

http://
mms.vru.ac.th/spa_class_detail.php?ti
tle=การดาเนินการเพือ่ รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ%
20(Integrity%20and%20Transparency
%20Assessment%20:%20ITA)%20
ประจาปีงบประมาณ%20พ.ศ.%20๒๕๖๕
ประจาปีงบประมาณ%20พ.ศ.%20๒๕๖๕

https://drive.google.com/drive/f
olders/1fGmtxmMDLdf5YgW3Jl8ogPNM
Pu5hwty?fbclid=IwAR0BG3hDO
w4we1hYML1JCNjNtDffsY9CF6R_
qFuF23fFebvlKd0bsf_FG4

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ
-

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ

- งานบริหารงานบุคคล ได้จัดทาแผนการปฏิบัติงาน ITA (ปฏิทิน
ด าเนิ น งาน)โดยน าผลจากการวิ เ คราะห์ ใ นที่ ป ระชุ ม ม
ด าเนิ น การ แบบมี ส่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ ต้ น ในการประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ วั นศุ ก ร์ ที่
๘ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ระบบออนไลน์ Google Meetณ ห้องประชุมเพชร
บริหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- ได้นาเสนอแผนการปฏิบัติงาน ITA (ปฏิทินดาเนินงาน) ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ครั้ ง ที่ 2/2565
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อทราบ 4.7 การดาเนินการเพื่อรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- จะรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ในที่ประชุม กบ.
ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม
กิจกรรม 2 อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความตระหนักในการพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใส
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ของหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อการกากับ-ติดตาม การ
ดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยและของ
หน่วยงาน
3. เพื่อประเมิน และทบทวนผล
การดาเนินงานพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยและของ
หน่วยงาน
ลาดับที่

ตัวชี้วัดของกิจกรรม
1. หน่วยงานมีแผนการดาเนินงาน
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
2. มีรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการพัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสระยะ 9 เดือน เสนอ กบ.
3. มีรายงานผลรอบ 12 เดือนของทุก
หน่วยงานเข้าที่ประชุม กบ.เพื่อ
พิจารณา

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ


การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
- งานบริหารงานบุคคล ได้จัดทาโครงการอบรมความรู้ และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา
13.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting ณ ห้อง
รับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- โดยมี ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ 414/2565 เรื่ อ ง ให้
ข้าราชการ อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ“อบรม
ความรู้ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน” สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม
2565 แบ่งเป็น
1) สายวิชาการ จานวน 191 ราย เข้าร่วม 158 ราย ร้อย
ละ82.72 2) สายสนับสนุน จานวน 182 ราย เข้าร่วม
174 ราย ร้อยละ95.60 ทดสอบผูเ้ ข้าอบรม ก่อน-หลัง
อบรม (Pre test และ Post test) ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา ร้อยละ 80.40 อยู่ในเกณฑ์ ดี
สามารถเข้าชมรูปกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3tGSOwE
2) มีผลเป็นมติจากโครงการ เนื่องจากต้องการดาเนินการ
ด้านEdPexให้ประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่งก่อน จึงขอ
ชะลอการดาเนินงาน ITA ในระดับคณะและหน่วยงาน
ภายในไปก่ อ นโดยให้ ด าเนิ น งานตามแผนของระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย และให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มโดยการ
สนับสนุนข้อมูลพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะให้มาก
ที่ สุ ด และจะด าเนิ น การบู ร ณาการงานITA เข้ า กั บ งาน
ประจาเมื่อEdPex มีผลการดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม 3 กิจกรรมสร้างความรับรู้และ 1.เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรม 1. มีผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด O42
การปฏิบัตติ ามมาตรการที่
อันเป็นการสร้างความรับรู้ให้เกิด เสนอ กบ.และสภามหาวิทยาลัย
เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 2. มีกิจกรรมทีด่ าเนินการตามมาตรการ
o42 มาตรการส่งเสริม
(IIT)และผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใส
(EIT) ในประเด็นที่มีค่าคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ภายในหน่วยงานและ
การรับรูต้ ่า
หน่วยงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2.เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรม 3. มีรายงานผลรอบ 12 เดือนของทุก
และความโปร่งใสในการ
ซึ่งเป็นมาตรการที่เกิดจากการ
หน่วยงานเข้าที่ประชุม กบ.
ทางานผ่านค่านิยมVALAYA
วิเคราะห์ตาม o42 มาตรการ
เพื่อพิจารณา
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
ใสภายในหน่วยงานที่ผา่ นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
3.เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความรับรู้ให้เกิดขึ้นกับผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ลาดับที่

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ


การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
- งานบริหารงานบุคคล ได้จัดทาโครงการสร้างการรับรู้และ
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ เป็ น ผลจากการวิ เ คราะห์ตาม
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสภายใน
หน่วยงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสใน
การทางานผ่านค่านิยม VALAYA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวั น ที่ 24 มี น าคม 2565 ณ ห้ อ งSLB302 ชั้ น 3 อาคาร
เรียนรวมสังคมศาสตร์
- โดยมีคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 551/2565 เรื่อง ให้ขา้ ราชการ
อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ“สร้างการรับรู้และ
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ เป็ น ผลจากการวิ เ คราะห์ตาม
O42มาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายใน
หน่วยงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสใน
การทางานผ่านค่านิยม VALAYA” สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม
2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้มาตรการที่กาหนดไว้และแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรการ รวมถึงได้รับทราบช่องทางการติดตาม
การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย และช่องทางรับทราบ
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันวิเคระห์ระดมสมอง ผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคลในปีงบประมาณ
2564 เพื่อค้นหาจุดอ่อนและข้อที่ค วรนาไปปรั บปรุ งการ
ปฏิบัติงานในปี 2565
- สามารถเข้าชมรูปกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3JCxsHz
- มาตรการที่ ก าหนด https://dataset.vru.ac.th/wpcontent/ uploads/ 2 0 2 2 / 0 4 / Analyze- ITA- 2 5 6 4 O42.pdf

แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรม
4.1.2 โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
กิจกรรม 1 สร้างสุข 5 ด้าน
1.เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการ
1.มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
ความสุข 5 ด้าน
รวมทั้ง 5 ด้าน
1.Happy heart 2.Happy body 2.ความพึงพอใจและความผูกพันของ
3.Happy relax 4.Happy
บุคลากรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีทผี่ ่านมา
society 5.Happy Money
2.เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึง
พอใจและเกิดความรักและความ
ผูกพันกับอง์กรเพิ่มขึ้น
ลาดับที่

ลิ้ ง ค์ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทาง
วิ ช าการ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบปั ญ ญา
นิ เ วศเพื่อ สร้ างเสริ ม "มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุ ข สู่ อ งค์ ก รสุ ข ภาวะที่ ยั่ ง ยื น "
ประจาปี 2565
https://dataset.vru.ac.th/wpcontent/uploads/2022/04/manag
ement-happiness-2565.pdf

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ
-

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
- ยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจาก มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายและด าเนิ นการจั ด การความสุ ข ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ด าเนิ น การประสานกั บ สถาบั น วิ จั ย
ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสานักส่งเสริมสุข
ภาวะ(ส.ส.ส.)เพื่อเข้าร่วมโครงการHAPPY UNIVERSITY โดย
โครงการนี้ จ ะมี ก ระบวนการในการการประเมิ น ความสุ ข
บุคลากร และสุขภาวะองค์กรจะดาเนินการโดยสถาบั นวิจัย
ประชากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลใช้ เ ครื่ อ ง มื อ
HAPPENOMETER ขณะนี้ ได้ มี การลงนามในข้อ ตกลงความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ท า ง ส ถ า บั น วิ จั ย ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ ส านั ก สนั บ สนุ นสุ ข ภาวะองค์ ก ร
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ส.ส.ส.) เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2565 และปรับแบบสารวจความผูกพันความ
พึ ง พอใจ และความสุ ข ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
มหาวิ ท ยาลั ย ภายใต้ เ ครื่ อ งมื อ HAPPINOMETER ก่ อ นการ
สร้ า งระบบและและจั ด ส่ ง ลิ้ ง ค์ พาสเวิ ร ด์ ใ ห้ กั บ ทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินสารวจการระยะเวลาที่กาหนด ใน
ระหว่างนี้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความพึง
พอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทาำงาน และความ
ผู ก พั นของบุ ค ลากรต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ประจาำปี ง บประมาณ
2565 รอบที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างการตอบกลับข้อมูลในระบบ
- เมื่ อ ได้ ผ ลส ารวจจึ ง จะออกแบบกิ จ กรรมให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการที่แท้จริง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการความสุข
มหาวิทยาลัย
ลาดับที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

1. เพื่อจัดทาแผนการจัดการ
1. มีแผนการจัดการความสุขมหาวิทยาลัย
ความสุข ของมหาวิทยาลัย
(ต้นฉบับ)
ประจาปีงบประมาณ 2565
2. มีรายงานผลการดาเนินงาน 6/เดือน
2. เพื่อกากับ-ติดตามการ
เสนอ กบ.
ดาเนินงานตามแผนการจัดการ 3. มีรายงานผลรอบ 12 เดือน เข้าที่
ความสุข รอบ 6 เดือน และ 9
ประชุม กบ.เพื่อพิจารณา
เดือน
3. เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนและทบทวนการจัดทา
แผนในปีงบประมาณต่อไป

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ
อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
- มหาวิ ท ยาลั ย มี ค าสั่ ง ที่ ๒๓๖๑/๒๕๖๔ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกาหนดนโยบายและดาเนินการจัดการความสุข
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๔
- มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ในวั น อั ง คารที่ ๓๐
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้ อ งเพชร
บริหาร ชั้นที่ ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- มติ ค ณะกรรมการฯ ให้ ด าเนิ น การประสานงานกั บ ทาง
สถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สานัก
ส่งเสริมสุขภาวะ(สสส) เพื่อทาความร่วมมือทางวิชาการใน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม
“มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy
university)
- มอบหมายให้ ด าเนิ นการรั บ สมั ค ร นั ก สร้ า งสุ ข VRU SHAP
Agents โดยมีหน่วยงานละ 1 คน
- มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ 188/2565 เรื่อง แต่งตั้งนักสร้างสุข
VRU SHAP Agents มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2565
- มติคณะกรรมการฯ ให้รอผลการสารวจตามแบบสารวจความ
ผู ก พั น ความพึ ง พอใจ และความสุ ข ของสถาบั น วิ จั ย
ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดาเนินการจัดทา
แผนงาน/โครงการภายใต้ความร่วมมือต่อไป

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม 3 ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานจัดการความสุข
ประจาหน่วยงาน และ
กรรมการชมรม
ลาดับที่

กิจกรรม 4 ชมรมการสร้างสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ความตระหนักในการจัดการ
ความสุขของหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อการกากับ-ติดตาม การ
ดาเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
3. เพื่อประเมิน และทบทวนผล
การดาเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มสี ุขภาพแข็งแรง
2.เพื่อเป็นการผ่อนคลายภายหลัง
การทางาน
3. เพื่อเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์
และแลกเปลีย่ น พูดคุยเทคนิค
การเล่นแบดมินตัน
4. เพื่อเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

1. หน่วยงานมีความเข้าใจและสามารถ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย
ได้ไม่น้อยกว่า 2กิจกรรม
2. มีรายงานผลการดาเนินงาน 6/9เดือน
เสนอ กบ.
3. มีรายงานผลรอบ 12 เดือนและ
นโยบาย มาตรการที่เหมาะสมเข้าที่
ประชุม กบ.เพื่อพิจารณา
1.มีการดาเนินกิจกรรมในรูปแบบของ
ชมรมไม่น้อยกว่า 5 ชมรม
2.ความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผา่ น
มา

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ
อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
เหตุผลตามกิจกรรมที่ 2 ให้ชะลอการดาเนินงานจนกว่าจะ
ได้รับผลการสารวจตามแบบสารวจความผูกพัน ความพึง
พอใจ และความสุข ของสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และดาเนินการจัดทาโครงการภายใต้
ความร่วมมือต่อไป

เหตุผลตามกิจกรรมที่ 2 ให้ชะลอการดาเนินงานจนกว่าจะ
ได้รับผลการสารวจตามแบบสารวจความผูกพัน ความพึง
พอใจ และความสุข ของสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และดาเนินการจัดทาโครงการภายใต้
ความร่วมมือต่อไป

แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม
4.2. แผนงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร(HRD)
4.2.1 โครงการพัฒนักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
กิจกรรม 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ 1. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ
การการพัฒนาแพลตฟอร์ม
สามารถแบ่งปันความรูด้ ้าน
จัดการเรียนรู้ให้เป็นการ
การเรียนการสอนกับเพื่อน
เรียนรูเ้ ชิงรุกและผสมผสาน
ร่วมงานผ่านสื่อสังคมต่าง ๆ
ด้วย MOOC
ทั้ง online และ off-line
2. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมี
การร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านสื่อ
สังคมต่าง ๆ ทั้ง online และ
offline
กิจกรรม 10 อบรมอาจารย์ผสู้ อนด้านการ 1.เพื่อจัดอบรมอาจารย์ผู้สอน
จัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เกิด
ทักษะการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางของวิชา
ศึกษาทั่วไป
2.เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ลาดับที่

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ

1. จานวนหลักสูตรที่เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน (สหสาขาวิชา)
2. จานวนสื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อการ
ทางานที่สามารถเชื่อมโยงบุคลากร
สายวิชาการ

-

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินงาน

1.อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุก
คณะที่มีความประสงค์จะเป็นผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
2.ผู้สนใจจะเรียนรู้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

-

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ

แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรม
4.2.2 โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์
กิจกรรม 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อาจารย์และ
การ การจัดการความรู้เพื่อ
ปฎิบัติที่ดดี ้านการจัดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ ทีเ่ กี่ยวข้อง ที่เข้าร่วม
สร้างนวัตกรรมผ่าน
การเรียนการสอนระหว่าง
โครงการ จานวน 35 คน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ด้วยกระบวนการจัดการ
2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพองค์ความรู้ทไี่ ด้จาก
(Design thinking for
เรียนรู้ ABCD Model ที่
การสังเคราะห์จากการทา
Knowledge
หลากหลายโดยใช้นวัตกรรม
Focus Group
Management
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้
สาคัญในกระบวนการจัดการ
เรียนรูผ้ ่านกระบวนการเรียนรู้
ABCD Model
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้น
เสริมสร้างการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ลาดับที่

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ


-

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
ได้โมเดลนวัตกรรมการจัดการความรู้ผ่านกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ จานวน 4 โมเดลได้แก่
1.โมเดลต้นแบบการรับสมัครนักศึกษา
2.โมเดลต้นแบบด้านการขอทุนวิจยั
3.โมเดลต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอน
4.โมเดลต้นแบบด้านการพัฒนาระบบงานสานักงานอธิการบดี

แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรม
4.2.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว้างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรม
กิจกรรม 1 โครงการฝึกอบรมสร้าง
1 เพื่อให้คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาระบบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ดาเนินงานพัฒนาระบบการ
การจัดการความรู้ KM ISO 30401
ข้อกาหนดการขอรับรอง
จัดการความรู้ KM ISO
:2018 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มาตรฐาน KM ISO30401
30401 :2018 ของ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
จานวน 5 คน
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ความเข้าใจแนว
ทางการพัฒนและดาเนินงาน
ตามกรอบแนวทางตามเกณฑ์
มาตรฐาน ISO 30401: 2018
Knowledge Management
2 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาแห่งการ
เรียนรู้ให้เข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น
3 เพื่อเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย รวมทั้งแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ Best Practice ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลาดับที่

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ


-

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
ดาเนินการวันที่ 24 มกราคม 2565
คะแนนประเมินรวมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ตาม
ISO 30401 ของทุกคณะและหน่วยงานอยู่ที่ 4.41 สูงกว่าค่า
เป้า หมายที่ตั้งไว้คือ 3 และค่าเฉลีย่ ความเข้าใจหลังการ
ฝึกอบรมอยู่
ที่ 4.5 อยู่ในระดับมากที่สุด

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม 3 การศึกษาองค์กรชั้นนาใน
การบริหารงานด้านการ
จัดการความรู้ที่เป็นเลิศ
ลาดับที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางานด้านการบริหารจัดการ
สามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใน
ความรู้ให้กับผูเ้ ข้าร่วม
การบริหารจัดการการดาเนินงานใน
โครงการ
ระดับคณะและสถาบัน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนรู้กับ
2 บุคลากรเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ใน
หน่วยงานชั้นนาด้านการ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
จัดการความรู้
3 ทุกหน่วยงานมีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ


การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
1. ได้แนวปฎิบัติทดี่ ใี นการดาเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ร่วมกับองค์กรชั้นนาและสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ในอนาคต
- มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 34 คน จาก 40 คิด
เป็นร้อยละ 85
- มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 20 คน จาก 22 คิด
เป็นร้อยละ 85
- ผู้เข้าร่วมได้มีการปรับปรุงระบบงานจากการศึกษาดูงาน

แผนงาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม
กิจกรรม 4 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยน 1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ 12 เรื่อง 12 เดือน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้แนวปฎิบัติ
เรื่องเล่าเร้าพลัง
ที่ดีระหว่างหน่วยงาน
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกระบวนการจัดการ
ความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
ลาดับที่

กิจกรรม
เพิม่ เติม

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างความร่วมมือ
ด้านการจัดการความรูส้ ู่
องค์กรสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐาน ISO 30401 :
2018 Knowledge
Management

1. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้
ให้เข้มแข็ง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย รวมทั้ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ Best Practice
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวชี้วัดของกิจกรรม
1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด
2 จานวนเรื่องเล่าความสาเร็จไม่นอ้ ย
กว่า 12 เรื่อง

1. ได้ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในปี 2565
2. ทาความร่วมมือข้อตกลง MOU
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใน ปี
2565

ผลดาเนินงาน 2565
บรรลุ
ไม่บรรลุ




-

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
จานวนเรื่องเล่าความสาเร็จรอบ 6 เดือน จานวน 8
เหลืออีก 4เรื่องโดยผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.5

ดาเนินการ ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 ความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบด้านการจัดการความรู้ร่วมกับวิทยาลัย
ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาม
มาตรฐาน ISO30401 นามาซึ่งโครงการพัฒนาการให้
ความรู้ด้านการจัดการความรู้และการสร้างทีมขับเคลื่อน
ด้านการจัดการความรู้ ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.65

