รายงาน “ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
ตามประเด็น O๒๘ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.)
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จุดอ่อน
1.ด้านการสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง
การรับบุคลากรเข้ามา ในเอกสารสัญญาอาจมอง
ไม่รอบด้าน การระบุ job ไว้ในสัญญาไม่ได้นึกถึง
ความก้าวหน้าในอนาคต เช่นอาจารย์อาจไม่
สามารถเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการได้
การต่อสัญญาจ้างมีวิธีการและเครือ่ งมือในการ
ต่อสัญญามากเกินไป

ข้อเสนอแนะ
มีอาจารย์บางกลุ่ม เช่นอาจารย์นกั พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้/นักพัฒนาท้องถิ่น และอาจารย์นักพัฒนา
ผู้ประกอบการได้มหาวิทยาลัยมองความก้าวหน้าใน
วิชาชีพได้ชัดเจนไม่ควรนาไปเทียบกับอาจารย์สายสอน/
วิชาการ
ควรลดคู่มือการปฏิบัติงานลงจาก 3 เป็น 1 เล่ม

แนวทางการพัฒนา
ทาการทบทวนและศึกษาภาระงานของ
อาจารย์นักพัฒนาเพื่อประกอบการจัดทา
ประกาศ ระเบียบ ที่เกีย่ วข้องคนละฉบับกัน

ทาการศึกษาความเหมาะสมในการกาหนด
หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างใหม่ที่ เหมาะสม
และสอดคล้องกับยุคสมัยโดยอาจเทียบเคียง
กับมหาวิทยาลัยอื่น
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย ควรมีการใช้กระบวนการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับผลแทน ทาการศึกษารูปแบบการประเมินแบบใหม่ที่
กาหนดให้ใช้กระบวนการสอบ เช่นภาษาอังกฤษ การสอบของผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์
ตอบสนองต่อการต่อสัญญาจ้างที่
กฎหมาย
อาจจะมีการจัดสอบ Pretest ล่วงหน้า 1 สัปดาห์เพื่อเป็น นอกเหนือจากการสอบวัดความรู้
การกระตุ้นให้ผู้เข้าสอบมีความพร้อมเพิ่มมากขึ้น
ขาดการพัฒนาบุคลากรในระบบออนไลน์ในการ ควรพัฒนาระบบความรู้ออนไลน์เป็นบทเรียน เรียนจบมี ทาการสร้างระบบและหลักสูตรออนไลน์เพื่อ
ต่อสัญญา
ใบประกาศรับรองเพื่อใช้ต่อสัญญา
ใช้เป็นเครื่องมือรับรองผลในการใช้
ประกอบการต่อสัญญา
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ประจาปี ของ
ปรับระบบการประเมินการปฏิบัตงิ านจากงานที่ทาตาม
ทาการทบทวน ศึกษาความเหมาะสมในการ
บุคลากรไม่เหมาะสม
jd 80% (งานออกมาเป็นรูปธรรม) อีก 20 % เป็นการ
กาหนด ระบบการประเมินการปฏิบัติงาน
พัฒนาตนเองให้สามารถพัฒนานวัตกรรมการทางานได้
รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินต่างๆ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
งานบริหารงานบุคคล ร่วมกับ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล

จุดอ่อน
2.ด้านการรักษาไว้
3.ขาดการรักษาบุคลากรที่มคี วามสามารถไว้กับ
องค์กรเกิดภาวะสมองไหลไปอยู่หน่วยงานอื่นๆ
ภายนอก เนื่องจากขาดความมั่นคงในตาแหน่ง
หน้าที่

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการสอบแข่งขันในตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทางานต่อ/เงินตาแหน่ง
ควรมีการดูแล และให้กาลังใจ เช่นการให้รางวัลการ
ทางานและผลคะแนนตามเป้าเกิน 10 ปี 20 ปี 30 ปี

แนวทางการพัฒนา

ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเลื่อน
ตาแหน่งโดยการสอบแข่งขัน
งานบริ ห ารงานบุ ค คล อยู่ ใ นช่ ว งการจั ด ท า
แนวทางและโครงการการให้รางวัลผุ้มีผลงาน
ยอดเยี่ยม ในด้านต่างๆ ควรเร่งรัดให้เร็วขึ้น
เพิ่มอัตราเงินสวัสดิการยืดหยุ่น
ผู้ บ ริ ห ารและคณะท างานสวั ส ดิ ก ารยื ด หยุ่ น
ก าลั ง ด าเนิ น การศึ ก ษา ทบทวนและท า
ข้ อ เสนอสวั ส ดิ ก ารใหม่ อยู่ ใ นขั้ น ตอนสรุ ป
เตรี ย มน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ควรประชาสั ม พั น ธ์
เพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรรับทราบทั่วกัน
ในกิจกรรมการจัดการความสุข (happy work place)
ศึกษางานหรือภารกิจทีล่ ูกจ้างชั่วคราวปฏิบตั ิ
น่าจะมีให้ครอบคลุมถึง บุคคลากรทุกคนรวมถึงลูกจ้าง
เป็นเช่นไร และมีช่วงเวลาใหนที่จดั กิจกรรม
ชั่วคราวด้วย
การจัดการความสุข (happy work place) และ
สามารถเข้าร่วมได้ไม่ส่งผลต่องานที่ปฏิบัติ
ควรจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง
ผู้บริหารและคณะกรรมการสร้างสุขและความ
(สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เช่น
ผู ก พั น ขององค์ กรควรท าการสอบถามความ
- กิจกรรมเดือนเกิด
ต้ อ งการของบุ ค ลากรในการที่ จ ะจั ด ท า
- กิจกรรมนาบุคลากรไปจัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชน กิ จ กรรมการจั ด การความสุ ข ที่ ต รงกั บ ความ
- กิจกรรมในรูปแบบของชมรมหรือกลุ่มที่เป็นทางการและ ต้ อ งการของบุ ค ลากร และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
ไม่เป็นทางการ
กิจกรรมนั้นๆและขยายสุขส่งต่อให่หน่วยงาน
อื่นๆได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล

จุดอ่อน
3.ด้านการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร หน่วยงานต่างๆ -ส่งเสริมการอบรมให้ตรงกับงาน/การให้ทุนการศึกษา
ขาดการพิจารณาที่เป็นการเพิม่ ศักยภาพ/ความรู้ หรือชิงทุนเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
-ควรแจ้ง Timeline ในความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน

สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรแบบหลากหลาย เช่น การ
พบปะที่หลากหลายช่วยให้การทางานหรือแก้ไขปัญหา
ในการพัฒนาควรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นาไปใช้จริง
ในชีวิตประจาวันหรือนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
ไม่ควรจากัดการเรียนรู้ของบุคลากรที่ให้ต้อง
ควรเปิดโอกาส และเปิดกว้างในด้านที่บุคลากรสนใจ
ศึกษาเรียนรู้แค่ในสายงาน
นอกเหนือจากงานในหน้าที่ด้วยเพือ่ เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตหรือสนับสนุนให้ผู้สนใจสามารถไปฝึกอบรม
ภายนอกได้
หน่วยงานมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทีฝ่ ัง ควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่กาหนดแยกอย่างชัดเจน
อยู่ในแผนปฏิบัติการ ในบางครั้งหน่วยงานมีการ - การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการอย่างเดียว สาย - การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุนไม่ค่อยมีการได้รบั การพัฒนาหรือ
ส่งเสริม

แนวทางการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

- ควรจัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภายใน
ที่ ตอบสนอง และสอดคล้ องกั บภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย หรือตรงกับตาแหน่งงาน
- ควรมี ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากงานประจา เช่น
หลั กสู ตร หรื อศาสตร์ อื่ นๆที่ สนั บสนุ นการ
ทางานในด้านอื่นๆ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง หรือ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่
- ควรมีหลักสูตรออนไลน์ เพื่อไม่ให้กระทบกับ
การปฏิบัติงานประจา
- ควรสร้างระบบ การเปลี่ยนหมุนเวีย นงาน
ให้เกิดขึ้นในองค์กรทุกหน่วยงาน

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
ทุกหน่วยงาน

- ควรก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต อบโจทย์ ก าร
นาไปใช้งานจริง และผลการปฏิบัติงานต้อง
ตอบตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
- ควรจัดทาหลักสูตรที่นอกเหนือจากงานใน
หน้าที่ โดยเป็นหลักสูตรทีส่ ามารถนามา
ประกอบการปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

งานบริหารงานบุคคล
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
ทุกหน่วยงาน
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
ทุกหน่วยงาน

- ผู้บริหารควรมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้วย และ
ควรให้ความสาคัญและต้องนาโครงการไป
บรรจุใน กนผ.02-02 และมีปรากฏใน
แผนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

งานบริหารงานบุคคล
ทุกหน่วยงาน

จุดอ่อน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ควรให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนได้มโี อกาส
ออกไปอบรมพัฒนาตนเองในงานที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นและอาจมีการเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยเป็น
การสร้างเครือข่ายอีกทางหนึ่งด้วย
ความสามารถของบุคคลควรพัฒนาโดยการ
จูงมือทามากกว่าการอบรมให้เกิดความรู้

- ให้มีการพัฒนา ส่งเสริมบุคลากรในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น - ผู้บริหารควรมีนโยบายสนับสนุนให้มีการ
ผู้บริหารระดับสูง
- ควรจัดอบรมในการทาอาชีพเสริม เช่น การทาขนมไทย
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมากขึ้นควรให้ ผูบ้ ริหารทุกหน่วยงาน
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ โทรศัพท์
ความสาคัญเช่นเดียวกับสายวิชาการ
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

กฎ ระเบียบ วินัย ไม่มีความชัดเจนยังมีความ
เหลื่อมล้าในทางปฏิบัติ

การอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากรยังมีข้อจากัด/
ผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยให้การสนับสนุน

เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
น้อยเกินไป

มหาวิทยาลัยควรเพิม่ เป็นคนละ10,000 บาท ในสาย
สนับสนุน

- WORKSHOP ให้เกิดชิ้นงานที่ใช้ได้จริงและนาไปใช้งาน
- สนับสนุนห้อง/พื้นที่ ที่จะดาเนินการกิจกรรม WORKSHOP ต่างๆ

- ควรพัฒนาหรือสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นแบบ
WORKSHOP จับมือทาทีละขั้นตอนที่ท้ายสุด
ทาเองได้เป็น ได้เทคนิคและความรู้ที่สามารถ
นาไปต่อยอดได้ และมีชิ้นงานเป็นรูปธรรม
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
- ควรสร้างการรับรู้ และความเข้าใจถึงกฎ
ระเบียบ ที่เกีย่ วข้องที่บุคลากรสามารถ
เข้าถึงได้อย่างชัดเจน หรือจัดทาสือ่ ให้
บุคลากรเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจได้ง่ายและมี
ช่องทางที่สามารถสอบถามแบบออนไลน์
สื่อสารสองทางได้
- ผู้บริหารควรชี้แจงให้บุคลากรทราบว่า
สามารถทาได้หรือไม่ อย่างไร

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล
งานนิติการ
งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน

จุดอ่อน

ข้อเสนอแนะ

เมื่อมีการพัฒนาหน่วยงาน หรือพัฒนาระบบงาน เมื่อมีการปรับปรุงหรือพัฒนางาน หรือระบบงานใน
อาจจะไม่มีการพัฒนาตนเอง หรือเรียนรูเ้ พิ่มเติม หน่วยงานต่างๆควรมีการวางแผนการพัฒนาตนเองของ
ให้มากขึ้นกว่าเดิม
บุคลากรในหน่วยงานด้วย

แนวทางการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

- ผู้ บ ริ ห ารควรมี น โยบาย ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ดาเนินการจัดทา Training Road Map ในการ
พั ฒนาคนของแต่ ละฝ่ ายงาน แล้ วประเมิ น
ความสามารถเพื่อหา Gap Competency ที่
ต้องพัฒนาและกาหนดให้จัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคลแบบกลุ่มตาแหน่งงานที่สอดคล้อง
กับ เส้นทางการพัฒนาบุคลากร และจัดทา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP) ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่มตาแหน่งงาน
ข้างต้น เพื่อรองรับการปรับปรุง หรือพัฒนา
ระบบงาน หรือพัฒนางานที่เกิดขึ้น

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

- ในตาแหน่งที่สาคัญหรือ Special list ควรมี
เงินประจาตาแหน่ง เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจ อันนาไปสู่
ความจงรักษ์ภัคดีต่อองค์กร
- ผู้บริหารทุกหน่วยงานควรทาการศึกษามาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ตามประกาศ ก.พ.อ.ปี2553
(21 กันยายน 2553)ซึ่งได้กาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงานและสายงาน
ไว้แล้วซึ่งจะมีผลต่อการการเลื่อนระดับตาแหน่ง
จากปฏิบัติการไปสู่ชานาญการ และอื่นๆ
- งานบริหารงานบุคคล ร่วมกับหน่วยงานทุก
หน่วยงาน ควรทาการทบทวน JOB
Discretion ใหม่เพื่อการค้นพบข้อผิดพลาด
และปรับปรุงการมอบหมายงานให้ถูกต้อง

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล

4.ด้านการใช้ประโยชน์
ไม่มีการแต่งตั้งตาแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเป็นทางการ -ควรมีคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรทีมคี วามรู้
ในระดับหัวหน้ างานตามความสามารถ ทักษะที่ ความสามารถ ให้ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ้น ควรทาการแต่งตั้ง
เหมาะสมแต่มีการแต่งตั้งตามระบบอุปถัมภ์
ตามอายุงาน / ความสามารถ / ทักษะ
การมอบหมายงานซ้าซ้อน ซ้าซาก ให้กับ
บุคลากร ในหน่วยงาน การกาหนดภาระงาน
หรืองานที่ชัดเจนเป็นการคงอยู่ของบุคลากร

สร้างความมั่นใจในบทบาทต่างๆทีบ่ ุคลากรได้รับ ควร
มอบหมายในงานให้ชัดเจน มอบหมายงานตามความถนัด
ของคน มีรางวัลเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ เป็นคาพูดหรือ
รางวัล

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล

จุดอ่อน
ขาดความเชื่อมั่นในตัวบุคคล ไม่ได้ใช้งาน
บุคลากรให้เต็มที่ตามสมรรถนะทีบ่ ุคลากรมี

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงความรู้ ความสามารถ - ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสนับสนุน
ไม่แยกว่ามีเฉพาะสายวิชาการเท่านั้นที่ทาได้ สายสนับสนุน การแสดงความรู้ ความสามารถของ
ทาไม่ได้ หรือสนับสนุนให้ลงมือทาและมีพี่เลี้ยงสนับสนุน บุคลากรทุกประเภท ตัวอย่าง เช่น
ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนสามารถพัฒนาได้
- กิจกรรมแสดงผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์
หรือเกิดจากการทางาน
- กิจกรรม เวที Speak for inspiration โดย
อาจจะเริม่ ในระดับหน่วยงาน แล้วค่อย
ขยายให้ใหญ่ขึ้นภายหลัง สร้างนักพูดจาก
บุคลากรภายใน
- กิจกรรมการสร้างโค๊ช การทางานของหน่วยงาน
ถ้าเรื่องนี้ต้อง คนนี้เลย สามารถให้ความรู้
คาปรึกษา จับมือนาทา และสนับสนุนให้
ผู้รับการโค๊ช ก้าวขึ้นมาเป็นโค๊ชเพิม่ ขึ้น
การแต่งตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเป็นการ ควรทาให้นโยบายด้านบุคลากร คือสิ่งที่เป็นจริง จับต้องได้ - ส่งเสริมสนับสนุนในระบบคุณธรรม อาจจะ
รักษาให้บุคลากรมีความคงอยู่มากขึ้น เนื่องจาก เห็นได้ รู้สึกได้ ว่ามีการทาจริงๆไม่เป็นเพียงตัวหนังสือใน
ให้รางวัลในรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัว
บุคลากรเห็นความเติบโตในสายงาน
กระดาษ
เงิน เช่น ประกาศนียบัตรรางวัลในการ
ปฎิบัติงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป / การมอบของ
ที่ระลึกในการปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต / การขอบคุณออกทางสื่อ Social
media หรือ website ของมหาวิทยาลัย
สาหรับผู้ที่ทางานตั้งแต 10 ปี ขึ้นไป เป็นต้น
การประเมินหรือจ่ายเงินค่าเลื่อนขัน้ เลื่อน
ควรเร่งดาเนินการจัดทาผลประเมินให้เร็วขึ้น
- ผู้บริหาร กากับ ติดตาม และเร่งรัดการ
ตาแหน่งใช้เวลานานเกินไป ส่งผลประเมินตั้งแต่
ทางาน
ตุลาคมแต่ผลการประเมินออก กุมภาพันธ์

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล

ผู้บริหารระดับสูง
งานบริหารงานบุคคล

จุดอ่อน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานควรมีการกาหนดรายละเอียดการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ได้
กาหนดไว้ร่วมกัน

จัดทาโครงสร้างองค์กรระบุหน้าทีแ่ ละควรมอบหมายงาน
อย่างแท้จริงมีประกาศหลักเกณฑ์แต่บางหน่วยงานไม่ได้
ทาจริง

ขาดการจัดทาฐานข้อมูลของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ

จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นระบบในรูปแบบออนไลน์

การโยกย้ายหัวหน้างานไม่ควรมีการโยกย้าย
บ่อยเกินไป เพราะอาจทาให้งานไม่ต่อเนื่อง

- โยกย้ายในเบื้องต้นควรจะมีการสลับย้ายสายงานภายใน
หน่วยงานก่อน แล้วผ่านไปอีก 1 ปีจึงเปลี่ยนไปยัง
หน่วยงานอื่น

- ผู้ บ ริ ห ารทุ ก หน่ ว ยงาน ควรก ากั บ ติ ด ตาม
และร่ ว มพิจ ารณาการมอบหมายงานและ
ดาเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ ค รบถ้ ว น งานบริ ห ารงาน
บุคคลควรมีระบบการรายงานผลการจัดทา
ข้ อ ตกลงการปฏิบั ติงานของทุ ก หน่ วยงาน
ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ง บประมาณ และควรท าการ
วิเคราะห์ข้อตกลงการปฏิบัติงานว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องและส่งผลต่อการนาส่งผลผลิต
ต่อมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด
- ผู้ บ ริ ห ารมี น โยบายและด าเนิ น การจั ด ท า
ระบบบริหารงานบุคคล(E.hrm) และเมื่อมี
การประชุมต่างๆ ผู้บริหารได้ทาการสื่อสาร
ให้ทราบทุกครั้ง ดังนั้นผู้บริหารหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานควรช่วยทาการสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธืให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ
ข้ อ มู ล ผ่ า นการประชุ ม ผ่ า นการจั ด ท า
หนังสือเวียนให้ทราบถึงระบบงานต่างๆที่ได้
ท าการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง หรื อ การท าสื่ อ
Infographic ติ ด ตามจุ ด ส าคั ญ ในคณะ ใน
หน่วยงาน
- สนับสนุนด้านการใช้ IT และ Social media
เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บุคคลากร เพื่อให้ปรับตัว
ทันต่อสถานการณ์ทั้ใช้ สื่อมากยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคล
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