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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านกังานอธิการบดี 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงคต์ามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล  

ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ปีงบประมาณ62 ปีงบประมาณ62 ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมภิบาล คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5.1.ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ ปรญิญาเอก ร้อยละ 40 ร้อยละ 32.74 

รองอธิการบด ี
ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและ 

งานทะเบียน 
5.2.ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการ ร้อยละ 40 ร้อยละ 53.36 
5.3.จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่ (ปีการศึกษา 2561) 12,000 คน 10,380 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 2562 
ภายใต้กรอบHR SCORECARD 5 มติิและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

 

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 การด าเนินงานและ 

2562 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 เป็นแผนการบริหารและพัฒนา
บุ ค ล ากร  และน า  HR scorecard มา เป็ น
เครื่องมือในการประเมินความส าเร็จในการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ 

• แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2562 
ทีไ่ด้รับการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย 

1 ฉบับ 
Master 

 - - 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 การด าเนินงานและ 

2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ เอกสารประกอบ 
1.2 พัฒนาแผนหรือกรอบอัตราก าลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562-2565 
เป้าประสงค์ 

• เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีแผนหรือกรอบ
อัตราก าลัง 2562-2565 และใช้เป็น
เครื่องมือในการบรหิารอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลยั 

• มีแผนหรือกรอบอัตราก าลัง 2562-2565  
ที่ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั 

1 ฉบับ 
Master 

 - - มหาวิทยาลยัได้ทบทวนแผนอัตราก าลัง  
ปี 58-61และ ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนหรือ
กรอบอัตราก าลังให้มีความสอดคลอ้งกับภาระ
งานและโครงสร้างหน่วยงานที่ได้รบัการปรบัปรุง 
เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2562-2565 ซึ่งประกาศใช้
โครงสรา้งใหม่ในป ี2561 มหาวิทยาลัยได้มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนหรือกรอบ
อัตราก าลังเมื่อสิ้นแผนในแต่ละปีงบประมาณ 

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) 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 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 4 
งานบริหารงานบุ คคลมีการรายงานผลการ
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรต่อหัวหน้า
หน่วยงานทุกไตรมาสส าหรับกระบวนการได้มาซ่ึง
บุคลากร ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารงานบุคคล ได้รับ
นโยบายให้เปิดรับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
ตามความต้องการของหน่วยงานภายใต้กรอบ
อั ต ร า ก า ลั ง  แ ล ะ ภ า ย ใ ต้ ม ติ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) 
โดยนับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 -   24 กรกฎาคม 
2562 มหาวิทยาลัย และงานบริหารงานบุคคลได้
น าข้อเสนอแนะของหัวหน้าหน่วยงานน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยปรับปรุงแบบฟอร์การ
รั บ ส มั ค ร ง า น ใ ห้ เ ป็ น แ บ บ ฟ อ ร์ ม เ อ ก ส า ร
อิเลคทรอนิคส ์ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
การรับสมัครงานให้มีความหลากหลายมากขึ้น
นอกจากลงทางหน้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย   
โดยมีรายละเอียดสถิติ และผลการด าเนินงานตาม
เอกสารแนบ 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 

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 อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ระบบสารสนเทศด้านงานบริหารงาน
บุคคล จึงท าการออกแบบแบบส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการสารสนเทศการ
บริหารงานบุคคล ยังไม่ไดม้ีการจดัเก็บข้อมูล 

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 
32.74 

- มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ฯมีจ านวน
อาจารยประจ าทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาตอ) 
จ านวน 420 คน มีคณาจารยประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 137.5 คน เมื่อค านวณ
ตามสตูร พบวา คารอยละของอาจารยประจ า
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก เทากับรอยละ 32.74  
(ปรับปรุงข้อมูลกันยายน 2562) 

 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบนัท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

       

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

-  
ร้อยละ
26.91 

- มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ฯ มีจ านวน
อาจารยประจ าทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาตอ) 
จ านวน 420 คน มีจ านวนอาจารยประจ าที่
ด ารงต าแหนงทางวิชาการ จ านวน 113 คน 
เมื่อค านวณตามสูตร พบวา คารอยละของ
อาจารยประจ าที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ   
เทากับรอยละ 26.91  
(ปรับปรุงข้อมูลกันยายน 2562) 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 

• วุฒิการศึกษาอาจารยร์ะดับปรญิญาเอก
เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 

• ผู้บริหารได้รับการพัฒนาตามบทบาท
หน้าที่และภาระงาน และกรอบสมรรถนะ
ส าหรับผู้บรหิาร 

 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (เกณฑ์การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนจากศูนย์พัฒนา
อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ) 

ร้อยละ 50 - - - N/a 

3.1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
เป้าประสงค์ 

• มหาวิทยาลยัมีระบบการจัดการความรู้  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 ร้อยละ ของบุคลากรทีส่ามารถเข้าถึง    
      และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อการ 
      จัดการความรู้ ต่อยอดความรูพ้ัฒนางาน 
      ประจ า 
 

ร้อยละ  
75 

- - - N/a 

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 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการออกแบบ แบบส ารวจระดับคณุภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากร คาดว่าจะเริม่
ด าเนินการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2564 เป็น
ต้นไปเนื่องจากต้องด าเนินงานโครงการเพื่อ
พัฒนามาตรการจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงาน 
(ก าลังทบทวนเพื่อปรับเปลีย่นตัวช้ีวัดใหม่) 
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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 

40 
เครือข่าย 

 - - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการจัดสร้างเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัย กับทุกหน่วยงานภายใน
โ ดยมี สมา ชิ กที่ เ ป็ นบุ ค ลากรของแต่ ล ะ
หน่วยงานระดับผู้บริหาร จ านวน 12 คน ระดับ
ปฏิบัติการ 36 คน รวมไปถึงมหาวิทยาลัย
ภายนอกจ านวน 2 มหาวิทยาลัย 
ดั งนั้น ในปี งบประมาณ 2561  มีจ านวน
เครือข่ายภายในทั้งหมด 40 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 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดเก็บความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะ
เริ่มเก็บหลังจากมีการจดัท าแบบประเมิน
เรียบร้อยแล้ว  
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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 

เพ่ิมขึ้น = 5.44 

(จากปี 61) 
ปี 61 = 86.16  
ปี 62=89.63 
เพ่ิมขึ้น =+3.47 

 - - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นหน่วยรับตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยรับการประเมินโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(มอ.)เป็นผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินตามแนวทางที่ ป.ป.ช. 
ก าหนดไว้ และได้ด าเนินการประเมินผล และประกาศผล
การประเมินของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วจากการ
ตรวจสอบผลคะแนนพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนผล
การประเมินเท่ากับ 89.53 คะแนนอยู่ในระดับ A หมายถึงมี
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สูง และ
มีข้อเสนอแนะจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช).ในระบบITAS ดังนี้หน่วยงาน
มีคะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (VeryGood)ชี้ให้เห็นว่า
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส 
และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่ง 
ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานที่มุ่ งให้ เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ ส่วนบุคคล นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อน     
ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการ
เรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซ่ึงถือเป็น
ความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่
สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดย
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มี
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไป
จากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม 
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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 

 - - ซ่ึงท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะ
เป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยง ในการ
ทุจริตรวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหา 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) 
   ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น า
ผลประโยชน์ ของพวกพ้องอยู่ เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการอย่าง
เข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ
มีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้  ควร พัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี
ส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิด
ความโปร่งใสปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ ในระดับยอดเยี่ ยม
(Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ 
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สามารถเกิดขึ้นได้ท าให้โดยภาพรวมแลว้ หนว่ยงาน
สามารถเป็น“ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความ
โปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ ได ้

4.3 การจัดท าคู่มือและแนวทางขั้นตอน     
การปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 

• เพื่อให้มหาวิทยาลยั/หน่วยงานภายใน     
มีคู่มือและแนวทางการปฏิบตัิงานเป็น
รูปธรรมและไดม้าตรฐานสามารถใช้ 
อ้างอิงและปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจน 

 ร้อยละของหน่วยงานมีคู่มือและแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

      

ร้อยละ 50 
ปี 61 = 63 
ปี 62= 72 

 - - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีการจัดท าคู่มือและแนวทางขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 26 หน่วยงาน โดยเป็นจ านวน
คู่มือท้ังหมดจ านวน 142 เล่ม= คิดเป็นร้อยละ 72 
จากงานและหน่วยงานท้ังหมด 36 งาน/หน่วยงาน 
(จ านวนเดิม 128 เลม่ในการต่อสัญญา+14 เล่ม) 
(ปรับปรุงข้อมูลกันยายน 2562) 

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 
3 

 
ระดับ 

4 

- - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/การอบรม/การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ได้ในระดับท่ี 4  
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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 

 
ระดับ 

5 

- 
 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
พั ฒนา 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     
ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 โดยมีการก าหนดนโยบาย
ในการจัดการความสุขและแนวทาง ทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 8 ด้าน และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ
การจัดการความสุขทีเป็นจุดเน้นจ านวน 4 ด้าน ใน
การประชุมครั้งท่ี 10/2561วันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 ประกอบด้วย1.ด้านจิตใจงาม 2.ด้านสุขภาพดี 
 3.ด้านผ่อนคลาย และ 4.ด้านสังคมดี มหาวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการประเมินความผูกพันท่ีเกิดจาการจัดการ
ความสุขในกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากท้ังกลุ่มชมรม และ
หน่วยงานโดยมีผลความผกูพันในปีงบประมาณ 2562 
อยู่ ท่ี  3.64 และน าผลการประ เมินและผลการ
วิเคราะห์ความส าเร็จของแผนเพื่อน ามาใช้ในการปรับ
และ  จัดท าแผนปี 2563 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 17 ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด  

คิดเป็นร้อยละความส าเร็จตามแผน ร้อยละ 58.82 (รอผลการด าเนินงานอีก 4 ตัวชี้วัด)  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2562 
งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถัมภ์ 


