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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ภายใต้กรอบHR SCORECARD 5 มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านกังานอธิการบดี 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงคต์ามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล  

ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ปีงบประมาณ61 ปีงบประมาณ61 ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมภิบาล คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5.1.ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ ปริญญาเอก ร้อยละ 40 ร้อยละ 31.11 

รองอธิการบด ี
ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการ        

และงานทะเบยีน 
5.2.ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการ ร้อยละ 40 ร้อยละ 25.10 
5.3.จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่ (ปีการศึกษา 2560) 12,000 คน 11,656 คน (97%) 
5.4.ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ องค์กร มากกว่า 4.50 เท่ากับ 4.10 ร้อยละ 81.90  

รองอธิการบด ี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
5.5.ร้อยละของบุคลากรที่มผีลการประเมิน สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 85 ร้อยละ 99.66 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ภายใต้กรอบHR SCORECARD 5 มติิและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

 

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2561 การด าเนินงานและ 

2561 บรรลุ ไม่บรรลุ ระหว่างด าเนินการ เอกสารประกอบ 
มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 พัฒนาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2560-2564 
เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีแผนการบรหิารและ

พัฒนาบุคลากร ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงาน
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงาน
ต่างในมหาวิทยาลยั 

 

 มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2561-2565 ท่ีได้รับการอนุมัติจาก        
สภามหาวิทยาลยั 

1 ฉบับ 
Master 

 

 
 

 

- - มหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร )2555-
2559 และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบแผนพัฒนา
บุคลากร เป็นแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
และน า HR scorecard มาเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินความส าเร็จในการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2561 
    ที่ได้รับการอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลัย 

1 ฉบับ 
Master 

 - - 

1.2 พัฒนาแผนหรือกรอบอัตราก าลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562-2565 
เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีแผนหรือกรอบ

อัตราก าลัง 2562-2565 และใช้เป็น
เครื่องมือในการบรหิารอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลยั 

 มีแผนหรือกรอบอัตราก าลัง 2562-2565 ที่
ได้รับการเห็นชอบและอนุมัตจิากสภา
มหาวิทยาลยั 

1 ฉบับ 
Master 

 - - มหาวิทยาลยัได้ทบทวนแผนอัตราก าลัง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 58-61และไดด้ าเนินการปรับปรุงแผน
หรือกรอบอัตราก าลัง ให้มีความสอดคล้องกับภาระ
งานและโครงสร้างหน่วยงานที่ได้รบัการปรบัปรุง เพื่อ
ใช้ในปีงบประมาณ 2562-2565 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ด าเนนิการวเิคราะหโ์ครงสร้างของหน่วยงานในระดับ
คณะ/ส านักให้มีความเหมาะสมและมหาวิทยาลยั 
ได้มีการตดิตามและประเมินผลแผนหรือกรอบ
อัตราก าลังเมื่อสิ้นแผนในแต่ละปีงบประมาณ 
 

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2561 การด าเนินงานและ 
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2561 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ เอกสารประกอบ 
1.3 พัฒนาแผนงานโครงการและมาตรการ
ด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือดึงดูด/พัฒนา/
รักษาไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ 

เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีแผนงานโครงการและ
มาตรการด้านการบรหิารงานบุคคลซึ่ง
จ าเป็นต่อความคงอยู่และขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

 ระดับความส าเร็จของแผนงานโครงการ
และมาตรการด้านการบริหารงานบุคคล
เพื่อดึงดูด/พัฒนา/รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูง 2565 – 2568  
(เริ่มกระบวนการในปี 2564) 

ระดับ 
- 
 

- - - ไม่ได้ด าเนินการในปี2561 
(เริ่มกระบวนการในปี 2564) 

 

1.4 พัฒนาแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับและแผนการสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการ 
เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีแผนการสร้างและ

พัฒนาผู้บริหารทุกระดับและแผนการสร้าง
ความต่อเนื่องในการบรหิารราชการของ
มหาวิทยาลยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับความส าเร็จของแผนการสรา้งและ
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับและแผนการสร้าง
ความต่อเนื่องในการบรหิารราชการ 2565 
– 2568 
(เริ่มกระบวนการในปี 2564) 

ระดับ 
- 

- - - ไม่ได้ด าเนินการในปี2561 
(เริ่มกระบวนการในปี 2564) 

 
 
 
 

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2561 การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
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2561 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 
2.1 พัฒนากระบวนการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผน 
เป้าประสงค์ 
 มหาวิทยาลยัมีบุคลากรตามกรอบ

อัตราก าลังและภาระงาน ที่ผา่นการ   
สรรหาและคัดเลือกตามคุณสมบตั ิ       
ที่ก าหนด 

 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนากระบวน 
      การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้ได้    
      จ านวนที่สอดคล้องกับแผน 
1. มีระบบและกลไกในการสรรหาและคัดเลือก 
2. สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้

ภายในเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนรวมทั้งหมดในการสรรหาตลอด
ปีงบประมาณ 

3. มีการรายงานผลการด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรต่อหัวหน้าหน่วยงานทุก
ไตรมาส 

4. มีการน าผลการด าเนินงานการสรรหา
บุคลากรบุคลากรและข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าหน่วยงานน ามาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

5. มีการน าผลการด าเนินงานมาวเิคราะหเ์พื่อ
หาแนวทางการปฏิบัติทีด่ ี

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
4 

 - - ผลด าเนินงานระดับ 3 
งานบริหารงานบุคคลมีการรายงานผลการด าเนินการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรต่อหัวหน้าหน่วยงานทุก
ไตรมาสส าหรับกระบวนการได้มาซ่ึงบุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย โดยงาน
บริหารงานบุคคล ได้รับนโยบายให้เปิดรับสมัคร
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ตามความต้องการของ
หน่วยงานภายใต้กรอบอัตราก าลัง และภายใต้มติของ
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) 
โดยนับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 -   24 กรกฎาคม 
2561 มหาวิทยาลัย ได้ท าการเปิดรับสมัครบุคลากร
ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังน้ี 
สายวิชาการ 
 การเปิดรับสมัครบุคลากร สายวิชาการ จ านวน 
13  ครั้ง โดยเปิดรับจ านวน 63 ต าแหน่ง 83 อัตรา 
ในจ านวนน้ีสามารถรับบุคคลเข้าบรรจุในคุณวุฒิ 
ปริญญาตรี 15 อัตรา บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท 24 
อัตรา และสามารถบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอกได้
เพียง 6 อัตรา รวมแล้วสามารถบรรจุได้ ท้ังหมด 
จ านวน 45 อัตรา โดยยังคงเหลืออัตราท่ีต้องเปิดรับ
เพิ่มเติมอีก จ านวน 28 ต าแหน่ง 38 อัตรา (โดยมี
จ านวนผู้สมัครท้ังหมด 218 คน แบ่งเป็น ปริญญาตรี 
37 คน บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท144 คน และ
คุณวุฒิปริญญาเอก 37 คน) แสดงรายละเอียดของ
สายวิชาการในสถิติการเปิดสรรหาบุคลากรสาย
วิชาการ (1 ส.ค.60 -   24 ก.ค.61)  
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2561 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2561 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 

   

   

***สาเหตุที่บรรจุบุคลากรสายวิชาการได้น้อยกว่า
ที่ เปิดรับมี  สาเหตุมาจาก 1.ไม่มีผู้มาสมัครเลย              
2. คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศรับ
สมัคร  3 .  ไม่ผ่ าน เกณฑ์ทดสอบภาษาอั ง กฤษ             
4. ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
สายสนับสนุน 
การเปิดรับสมัครบุคลากร/พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน จ านวน 10 ครั้ง โดยเปิดรับจ านวน 11 
ต าแหน่ง 11 อัตรา  ในจ านวนน้ีสามารถรับบุคคลเข้า
บรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 
อัตรา ปริญญาตรี 6 อัตรา บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญา
โท - อัตรา และบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอก - อัตรา   
รวมแล้วสามารถบรรจุบุคลากร สายสนับสนุนได้
ท้ังหมด จ านวน 6 อัตรา โดยยังคงเหลืออัตราท่ีต้อง
เปิดรับเพิ่มเติมอีก   2 ต าแหน่ง 2 อัตรา โดยมี
รายละเอียดของสายสนับสนุนตาม สถิติการเปิดสรร
หาบุคลากรสายสนับสนุน/พนักงานมหาวิทยาลัย     
(1 ส.ค.60 -   24 ก.ค.61) (เอกสารหมายเลข5.1.6(7)) 
หมายเหตุ:งานบริหารงานบุคคล นับเป็นจ านวนครั้ง
ในการประกาศรับสมัคร 
สาเหตุที่บรรจุบุคลากรสายสนับสนุนได้น้อยกว่าที่
เปิดรับมี  สาเหตุมาจาก 1.ไม่มีผู้ มาสมัคร เลย            
2. คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศรับ
สมัคร 3. ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ในสาขาวิชาชีพ
น้ันๆ 4. ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2561 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2561 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 

       การเปิดรับสมัครบุคลากร/พนักงานราชการ สาย
สนับสนุน นับต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2560 - 24 กรกฎาคม
2561 จ านวน 2 ครั้ง  โดยเปิดรับจ านวน 5 ต าแหน่ง 
5 อัตรา  ในจ านวนน้ีสามารถรับบุคคลเข้าบรรจุใน
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - อัตรา 
ปริญญาตรี 2 อัตรา บรรจุในคุณวุฒิ ปริญญาโท - 
อัตรา และบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอก - อัตรา   รวม
แล้วสามารถบรรจุบุคลากร สายสนับสนุนได้ท้ังหมด 
จ านวน 2 อัตรา โดยยังคงเหลืออัตราท่ีต้องเปิดรับ
เพิ่มเติมอีก1 ต าแหน่ง  1 อัตรา โดยมีรายละเอียด
ของสายสนับสนุนตาม สถิติการเปิดสรรหาบุคลากร
สายสนับสนุน-พนักงานราชการ (1 ส.ค.60 -24 ก.ค.
61) (เอกสารหมายเลข5.1.6(8)) หมายเหตุ:งาน
บริหารงานบุคคล นับเป็นจ านวนครั้งในการประกาศ
รับสมัคร 
สาเหตุที่บรรจุบุคลากรพนักงานราชการ ได้น้อย
กว่าที่เปิดรับมี สาเหตุมาจาก 1.ไม่มีผู้มาสมัครเลย 2. 
คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศรับ
สมัคร 3. ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ในสาขาวิชาชีพ
น้ันๆ 4. ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
รวม สามารถด าเนินการสรรหาบุคลากร ตาม
กระบวนการได้ทันตามก าหนดระยะเวลาทุกครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 100  แต่ ต้องการอัตรารวม 99 อัตรา สามารถ
บรรจุได้ท้ังหมด 53 อัตรา คิดเป็น ร้อยละ 53.54 จาก
จ านวนการสรรหาท้ังหมดของปีงบประมาณ 
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2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงาน
บุคคล 
เป้าประสงค์ 

 มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล 

 
 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
     สารสนเทศการบริหารงานบุคคล 
4.51 – 5.00 หมายถึง พอใจมาก(ดมีาก) 
3.51 – 4.50 หมายถึง พอใจ(ด)ี 
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง(พอใช้) 
1.51 – 2.50 หมายถึง พอใจน้อย(ต้องปรับปรุง) 
ต่ ากว่า 1.50 หมายถึง พอใจน้อย(ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน) 

>3.51 - -  งานบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
จัดจ้างให้มีระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล 
และงานบริหารงานบุคคลก าลังด าเนินการ
ออกแบบแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสารสนเทศการบริหารงานบุคคล จะ
เริ่มท าการส ารวจหลังจากท่ีมีการติดตั้งและใช้งาน
ระบบสารสนเทศการบริหารงานบคุคลเรียบร้อย
แล้ว 

2.3 การพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
 บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ และ    

สายสนบัสนุนมสีมรรถนะการท างาน  
ตามบทบาทหน้าท่ีและภาระงาน 

 วุฒิการศึกษาอาจารยร์ะดับปรญิญาเอก
เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 

 ผู้บริหารได้รับการพัฒนาตามบทบาท
หน้าท่ีและภาระงาน และกรอบสมรรถนะ
ส าหรับผู้บรหิาร 

 บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ และ    
สายสนบัสนุนมสีมรรถนะการท างาน  
ตามบทบาทหน้าท่ีและภาระงาน 
 

 ร้อยละ ชองอาจารย์ ที่มีคณุวุฒิ ป.เอก 
      ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

-  
ร้อยละ 
30.73 

- มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับ
รวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 462 คน มีคณาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จ านวน 142 คน 
เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก เท่ากับร้อยละ 
30.73 

 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบนัท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

       

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

-  
ร้อยละ
24.46 

- มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับ
รวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 462 คน  มีจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน 113 คน  เมื่อค านวณตามสูตรพบว่าคา่
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 24.46 
 
 
 
 
 



 
9 

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2561 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2561 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 

 วุฒิการศึกษาอาจารยร์ะดับปรญิญาเอก
เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 

 ผู้บริหารได้รับการพัฒนาตามบทบาท
หน้าท่ีและภาระงาน และกรอบสมรรถนะ
ส าหรับผู้บรหิาร 

 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (เกณฑ์การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนจากศูนย์พัฒนา
อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ) 

ร้อยละ 50  - -  

3.1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
เป้าประสงค์ 
 มหาวิทยาลยัมีระบบการจัดการความรู้  

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 ร้อยละ ของบุคลากรทีส่ามารถเข้าถึง    
      และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อการ 
      จัดการความรู้ ต่อยอดความรูพ้ัฒนางาน 
      ประจ า 
 

ร้อยละ  
75 

-  - มหาวิทยาลยัอยู่ในระหว่างการด าเนินการเพื่อ
จัดท าระบบการจดัการความรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร โดยผู้รับผิดชอบคือศูนย์
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 

3.2 พัฒนามาตรการจูงใจให้บุคลากร      
สร้างผลงาน 
เป้าประสงค์ 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีขวัญ        

และก าลังใจท่ีดี ในการท างาน 

 ค่าเฉลี่ยระดับคณุภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากร 
เกณฑ์ค่าเฉลีย่ 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในระดับต่ าทีสุ่ด 
1.51 - 2. 50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในระดับต่ า 
 2.51 - 3. 50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในระดับปานกลาง 
 3.51 - 4. 50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในระดับมาก 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 

>3.50 
 

-  - งานบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ออกแบบ แบบส ารวจระดับคณุภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากร คาดว่าจะเริม่ด าเนินการ
จัดเก็บในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป
เนื่องจากต้องด าเนินงานโครงการเพื่อพัฒนา
มาตรการจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงาน 
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3.3 พัฒนาระบบสนับสนนุงานบริหารงานบุคคล 
เป้าประสงค์ 
 ระบบการส่งเสริมให้อาจารยม์ีผลงาน

ตีพิมพ์/เผยแพร/่ผลงานวิจัย/             
งานสร้างสรรค์ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

 ระบบส่งเสรมิบทบาทมสี่วนร่วม ในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

 ระบบส่งเสรมิบุคลากรสายสนับสนุน     
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร        
ด้านการบริการ ด้านการศึกษา           
ด้านการบริการชุมชน 

 จ านวนเครือข่ายภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัที่มีการด าเนินกิจกรรม     
ในการสนับสนุนการบรหิารงานบคุคล 

36 
เครือข่าย 

 - - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการจัดสร้างเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย กับทุกหน่วยงานภายในโดยมี
สมาชิกที่เป็นบุคลากรของแต่ละหน่วยงานระดับ
ผู้บริหาร จ านวน 12 คน ระดับปฏิบัติการ 36 คน 
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนเครือข่าย
ภายในทั้งหมด 36 เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 
เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้มีระบบบริหารผลการปฏิบตัิงาน 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
ที่มีประสิทธิผลเชื่อมโยงกับผลตอบแทน 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์ค่าเฉลีย่ 
 1.00 - 1.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับต่ าที่สุด 
 1.51 - 2.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับต่ า 
 2.51 - 3.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง 
 3.51 - 4.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 4.51 - 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด 
 
 

>3.50 
 

- -  งานบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดเก็บความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเริม่เก็บหลังจาก
มีการจัดท าแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 
วันท่ี 25 กันยายน 2561  
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4.1 พัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบุคลากรให้แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดพร้อมความรับผิดในการ

ปฏิบัติงานและน าข้อผิดพลาดไป
ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันไม่ใหเ้กิด
ข้อผิดพลาดหรือแผนแก้ไขข้อผดิพลาด    
ที่เกิดขึ้นต่อไป 

 ผลประเมินคะแนน ITA เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ    
แต่ละปีงบประมาณ (ตามแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 
(จากปี 60) 

ปี 60 = 80.72 
ปี 61 = 86.16 
เพิ่มขึ้น = 5.44 

 - - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นหน่วยรับตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และตามหนังสือ คณะ
นิติวิทยาศาสตร์ ที่ ตช 0035.5/ว.1372 เร่ือง แจ้งผลการ
ประเมิ นตามแบบส ารวจใช้หลั กฐานเชิ งประจักษ์
(Evidence-based)โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่   9 กรกฎาคม 
2561 จากการตรวจสอบผลคะแนนพบว่า คะแนนเต็มการ
ประเมินทั้งหมด 2,200 คะแนน มหาวิทยาลัยได้รับคะแนน
ผลการประเมินเท่ากับ 2,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.91 
และมหาวิทยาลัยได้อุทธรณ์ผลคะแนนและจากหนังสือ
คณะนิติวิทยาศาสตร์  ที่ ตช 0035.5/ ว.1503 ลงวันที่     
10 สิงหาคม 2561 แจ้งผลคะแนนหลังการประเมิน 
มหาวิทยาลัยพบว่าจาก คะแนนเต็มการประเมินทั้งหมด 
2,200 คะแนน มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนผลการประเมิน
เท่ากับ 2,100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.45 ซ่ึงผลคะแนน 
ส่วนนี้แสดงเฉพาะการประเมินตามแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based) เท่านั้นส่วนผลคะแนนจาก
แบบส ารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal)ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.70 และแบบส ารวจ
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 93.18 เมื่อรวมการประเมินทั้งหมด 
ได้ค่าคะแนนร้อยละ 86.16อยู่ในระดับที่ 5 หมายถึงมี
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สูงมาก 
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4.2 พัฒนาพฤติกรรม และทัศนคติในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร     
ทั้งผลการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงาน และ 
มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้บริหารพร้อมท่ีจะแสดงความ

รับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบ       
และเกดิความเสียหายต่อสังคมโดยรวม   
และน าข้อผดิพลาดไปด าเนินการจดัท าแผน
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผดิพลาดหรือแผนแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อไป 

 ผลประเมินคะแนน ITA เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการแต่
ละปีงบประมาณ (ตามแผนปฏิบตักิาร
ประจ าปี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 
(จากปี 60) 

ปี 60 = 80.72 
ปี 61 = 86.16 
เพิ่มขึ้น = 5.44 

 - - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นหน่วยรับตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และตามหนังสือ คณะ
นิติวิทยาศาสตร์ ที่ ตช 0035.5/ว.1372 เร่ืองแจ้งผลการ
ประเมิ นตามแบบส ารวจใช้หลั กฐานเชิ งประจักษ์
(Evidence-based)โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่  9 กรกฎาคม 
2561 จากการตรวจสอบผลคะแนนพบว่า คะแนนเต็มการ
ประเมินทั้งหมด 2,200 คะแนน มหาวิทยาลัยได้รับคะแนน
ผลการประเมินเท่ากับ 2,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.91 
และมหาวิทยาลัยได้อุทธรณ์ผลคะแนนและจากหนังสือ
คณะนิติวิทยาศาสตร์  ที่ ตช 0035.5/ ว.1503 ลงวันที่     
10 สิงหาคม 2561 แจ้งผลคะแนนหลังการประเมิน 
มหาวิทยาลัยพบว่าจาก คะแนนเต็มการประเมินทั้งหมด 
2,200 คะแนน มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนผลการประเมิน
เท่ากับ 2,100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.45 ซ่ึงผลคะแนน 
ส่วนนี้แสดงเฉพาะการประเมินตามแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based) เท่านั้นส่วนผลคะแนนจาก
แบบส ารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal)ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.70 และแบบส ารวจ
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 93.18 เมื่อรวมการประเมินทั้งหมด 
ได้ค่าคะแนนร้อยละ 86.16อยู่ในระดับที่ 5 หมายถึงมีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สูงมาก 
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4.3 การจัดท าคู่มือและแนวทางขั้นตอน     
การปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้มหาวิทยาลยั/หน่วยงานภายใน     

มีคู่มือและแนวทางการปฏิบตัิงานเป็น
รูปธรรมและไดม้าตรฐานสามารถใช้ 
อ้างอิงและปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจน 

 ร้อยละของหน่วยงานมีคู่มือและแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 50 
ปี 61 = 63 

 - - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีการจัดท าคู่มือและแนวทางขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 23 หน่วยงาน โดยเป็นจ านวน
คู่มือท้ังหมดจ านวน 128 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 63 จาก
งานและหน่วยงานท้ังหมด 36 งาน/หน่วยงาน 

4.4 การปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม/การอบรม/           
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม           
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุ 
เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้มหาวิทยาลยั/หน่วยงานภายใน     

มีระเบยีบ ข้อบังคับด้านคณุธรรม และ
จริยธรรม/การอบรม/การพัฒนาคณุธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ที่เหมาะสมตามยุคสมัย 

 
 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา ปรับปรุง 
ระเบียบข้อบังคับด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม/การอบรม/การพัฒนา 

1 มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

2 มีแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากร 
3. มีการถ่ายทอด อบรม พัฒนา ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมของหน่วยงาน 
4. มีการด าเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ50 
5 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ

จัดท า  รายงานผลการด าเนินงานให้กับหัวหน้า
หน่วยงานและน าผลการประเมินไปใช้
ประกอบการจัดท าแผนปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
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 - - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/การอบรม/การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ได้ในระดับท่ี 3 โดยมีการจัด
โครงการระบบ ก ากับ ติดตาม พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม
ของการด าเนินงานขององค์กร ในวันท่ี 12-13 มีนาคม 
2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นการมีการถ่ายทอด 
อบรม พัฒนา ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยโดยมีวิทยากร ประกอบไปด้วย อาจารย์
จินตนา บิลมาส/อาจารย์ ดร.พรรณี          บุญ
ประกอบ/อาจารย์ธานินทร์ อุดม และก าลังจัดท า
ข้อสรุป ประมวลจริยธรรม โดยรอเทียบเ คียงกับ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.25.... 
ของส านักงาน ก.พ.ท่ีก าลังด าเนินการจัดท าของ
รัฐบาล 
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5.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร         
ในมหาวิทยาลัยทุกประเภทโดยจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและด าเนินการ    
ตามแผน 

เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีแผนพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต ท่ีส่งผลให้บุคลากรของมหาวทิยาลัย   
ทุกประเภท มีความผาสุก มีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น 

 

 ระดับความส าเร็จในการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
บุคลากร  

1 มีระบบและกลไกในการด าเนินงานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร  

2. มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร  
3. ด าเนินงานตามแผนได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
4. มีการประเมินคุณภาพชีวิต หรือประเมินความ

พอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
5. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์

ความส าเร็จของแผนเพื่อน ามาใช้ในการปรับและ  
จัดท าแผนปีถัดไป 

ระดับ 
3 

-  - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
พั ฒน า คุณ ภ า พชี วิ ต บุ ค ล า ก ร  โ ด ย มี ค า สั่ ง ท่ี  
1759/2561 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 แต่งต้ัง
คณะกรรมการก าหนดนโยบายและด าเนินการจัดการ
ความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และได้จัดการประชุมเพื่อยกร่าง   
แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร     
ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 โดยมีการก าหนดนโยบาย
ในการจัดการความสุขและแนวทาง ทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 8 ด้าน ขณะน้ีอยู่
ในช่วงการด าเนินการสรุปนโยบายการจัดการ
ความสุข และจัดท า ร่าง แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร และน าเข้าท่ีประชุมเพื่อประชา
พิจารณ์ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 17 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละความส าเร็จตามแผน ร้อยละ 47 (รอผลการด าเนินงานอีก 4 ตัวชี้วัด)  

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 

งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


