รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์
และรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ภายใต้กรอบHR SCORECARD 5 มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี
1

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ตัวชี้วัด
ผู้กากับดูแล ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมภิบาล คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5.1.ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิ
40
27.57
40
30.73
50
32.74
ปริญญาเอก
5.2.ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่ง
40
22.94
40
24.46
50
53.36
ทางวิชาการ
5.4.ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
รอบที่ 1
> 4.50
(4.03)
> 4.50
(4.10)
> 4.50
องค์กร
=
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงาน
5.5.ร้อยละของบุคลากรที่มผี ลการประเมิน
85
99.31
85
99.66
90
99.74
อธิการบดี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.6ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินคุณธรรมและ
86.16
89.63
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2
80.72
2
2
(+5.44)
(+3.47)
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น
* ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
> 4.50
3.79
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (เริ่มปี 2562)
* ร้อยละของบุคลากรและผู้นาทีไ่ ด้รับการพัฒนา
รองอธิการบดี
และผ่านผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ที่
80
84.70
ประธานศูนย์พัฒนาอาจารย์
กาหนด (เริ่มปี 2562)
และบุคลากรมืออาชีพ
* ตัวชี้วัดใหม่ที่ปรากฏในตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลต่อแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (นามาปรับแผนปี2562)

2

ผู้จัดเก็บข้อมูล

งานบริหารงานบุคคล

งานศูนย์พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้กรอบHR SCORECARD 5 มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนด
กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

เป้าหมาย
2562

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
1.1 พัฒนาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
1 ฉบับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
Master
2561-2565 ที่ได้รับการอนุมัติจาก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2560-2564
สภามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
1 ฉบับ
 เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและ  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2562
Master
พัฒนาบุคลากร ใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงาน ที่ได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงาน
ต่างในมหาวิทยาลัย
1.2 พัฒนาแผนหรือกรอบอัตรากาลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562-2565
เป้าประสงค์
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนหรือกรอบ
อัตรากาลัง 2562-2565 และใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารอัตรากาลังของ
มหาวิทยาลัย

 มีแผนหรือกรอบอัตรากาลัง 2562-2565
ที่ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย

1 ฉบับ
Master
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ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ ไม่บรรลุ ระหว่างดาเนินการ



-

-



-

-

-

-



การดาเนินงานและ
เอกสารประกอบ

มหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร )2555-2559 และ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ งรู ป แบบแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น
แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร และน า HR
scorecard ม า เ ป็ นเ ค รื่ องมื อในก า ร ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนอัตรากาลัง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 58-61
และได้ดาเนินการปรับปรุงแผนหรือกรอบอัตรากาลัง
ให้มีความสอดคล้องกับภาระงานและโครงสร้าง
หน่วยงานทีไ่ ด้รับการปรับปรุง เพื่อใช้ในปีงบประมาณ
2562-2565 และมหาวิทยาลัยได้มกี ารติดตามและ
ประเมินผลแผนหรือกรอบอัตรากาลังเมื่อสิ้นแผนใน
แต่ละปีงบประมาณ

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1.3 พัฒนาแผนงานโครงการและมาตรการ
ด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อดึงดูด/พัฒนา/
รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนงานโครงการและ
มาตรการด้านการบริหารงานบุคคลซึ่ง
จาเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
1.4 พัฒนาแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับและแผนการสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการ
เป้าประสงค์
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการสร้างและ
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับและแผนการสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการของ
มหาวิทยาลัย

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

 ระดับความสาเร็จของแผนการสร้างและ
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับและแผนการ
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ

เป้าหมาย
2562
ระดับ
-

ระดับ
-

2565 – 2568
(เริ่มกระบวนการในปี 2564)
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ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ ไม่บรรลุ ระหว่างดาเนินการ
-

-

-

-

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
ไม่ได้ดาเนินการในปี2562
(เริ่มกระบวนการในปี 2564)

ไม่ได้ดาเนินการในปี2562
(เริ่มกระบวนการในปี 2564)

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
2.1 พัฒนากระบวนการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผน
เป้าประสงค์
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรตามกรอบ
อัตรากาลังและภาระงาน ที่ผา่ นการ
สรรหาและคัดเลือกตามคุณสมบัติ
ที่กาหนด

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 ระดับความสาเร็จในการพัฒนากระบวน
การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้ได้
จานวนที่สอดคล้องกับแผน
1. มีระบบและกลไกในการสรรหาและ
คัดเลือก
2. สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้
ภายในเวลาที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนรวมทั้งหมดในการสรรหา
ตลอดปีงบประมาณ
3. มีการรายงานผลการดาเนินการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรต่อหัวหน้าหน่วยงานทุก
ไตรมาส
4. มีการนาผลการดาเนินงานการสรรหา
บุคลากรบุคลากรและข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าหน่วยงานนามาปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
5. มีการนาผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อ
หาแนวทางการปฏิบัติทดี่ ี

เป้าหมาย
2562
ระดับ
5

ผลดาเนินงาน 2562
การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
บรรลุ ไม่บรรลุ ระหว่างดาเนินการ
การบริหารอัตรากาลัง

ระดับ
กรอบอัตรากาลังในสวนของสายวิชาการ
5
จะมีขอมูลประกอบไปดวย
- ก) กรอบอัตรากาลังขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา สายวิชาการ ของสาขาวิชา และคณะ/
วิทยาลัย และศูนยสระแกว จานวน 570 อัตรา
(เปนอัตราที่พึงมี)
- ข) บัญชีกาหนดระดับตาแหนง สายวิชาการ
- ค) กรอบคุณวุฒิและตาแหนงวิชาการ สายวิชาการ
ปจจุบันมีอัตรากาลังสายวิชาการอยูที่ 420 คน และมี
อัตราคงเหลือจากกรอบ 150 คน โดยไดรายงาน
จานวนอัตรากาลัง ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยทราบ
กรอบอัตรากาลังในสวนของสายสนับสนุน
จะมีขอมูลประกอบไปดวย
- ก) กรอบอัตรากาลังขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา สายสนับสนุน จานวน 358 อัตรา
(เปนอัตราที่พึงมี)
- ข) บัญชีกาหนดระดับตาแหนง ตามกรอบอัตรากาลัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน
ปจจุบันมีอัตรากาลังสายสนับสนุนอยูที่ 315คน
(ไมรวมลูกจางชั่วคราว) และมีอัตราคงเหลือจาก
กรอบ 43 คน โดยไดรายงานจานวนอัตรากาลัง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ
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เป้าหมาย
2562

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ ระหว่างดาเนินการ

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง สายวิชาการ
ตัง้ แต พฤศจิกายน 2561 -30 มิถุนายน 2562
- เปดรับสมัคร
จานวน 5 ครั้ง จานวน 32 ตาแหนง
อัตราที่เปดรับ จานวน 47 อัตรา
- มีจานวนผูมาสมัคร
คุณวุฒิ(ปริญญาโท) จานวน 287 คน
คุณวุฒิ(ปริญญาเอก) จานวน 54 คน
รวมจานวนผูมาสมัคร 341 คน
- จานวนการบรรจุ
อัตราที่บรรจุแล้ว จานวน 22 คน
อัตราที่คงเหลือ จานวน 25 คน
 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง สายสนับสนุน
ตั้งแต 1 มกราคม 2562 -30 มิถุนายน 2562
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
- เปดรับสมัคร
จานวน 12 ครั้ง จานวน 14 ตาแหนง
อัตราที่เปดรับ จานวน 14 อัตรา
- มีจานวนผูมาสมัคร
คุณวุฒิ(ปริญญาตรี) จานวน 30 คน
คุณวุฒิ(ปริญญาโท) จานวน 10 คน
รวมจานวนผูมาสมัคร 40 คน
- จานวนการบรรจุ
อัตราที่บรรจุแล้ว จานวน 13 คน
อัตราที่คงเหลือ จานวน 1 คน
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เป้าหมาย
2562

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
ประเภท เจาหนาที่ประจาตามสัญญาจาง
- เปดรับสมัคร
จานวน 6 ครั้ง จานวน 6 ตาแหนง
อัตราที่เปดรับ จานวน 6 อัตรา
- มีจานวนผูมาสมัคร
คุณวุฒิ(ปริญญาตรี) จานวน 45 คน
คุณวุฒิ(ปริญญาโท) จานวน 4 คน
รวมจานวนผูมาสมัคร 49 คน
- จานวนการบรรจุ
อัตราที่บรรจุแล้ว จานวน 6 คน
อัตราที่คงเหลือ จานวน - คน
ประเภท ลูกจางชั่วคราว
- เปดรับสมัคร
จานวน 12 ครั้ง จานวน 14 ตาแหนง
อัตราที่เปดรับ จานวน 14 อัตรา
- มีจานวนผูมาสมัคร
คุณวุฒิ(ปวส.) จานวน 25 คน
คุณวุฒิ(ปวช.) จานวน - คน
รวมจานวนผูมาสมัคร 25 คน
- จานวนการบรรจุ
อัตราที่บรรจุแล้ว จานวน 11 คน
อัตราที่คงเหลือ จานวน 3 คน

7

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงาน
บุคคล
เป้าประสงค์
 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคล

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สารสนเทศการบริหารงานบุคคล
4.51 – 5.00 หมายถึง พอใจมาก(ดีมาก)
3.51 – 4.50 หมายถึง พอใจ(ดี)
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง(พอใช้)
1.51 – 2.50 หมายถึง พอใจน้อย(ต้องปรับปรุง)
ต่ากว่า 1.50 หมายถึง พอใจน้อย(ต้องปรับปรุง

เป้าหมาย
2562

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ

>3.51

-

-



งานบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จัดซื้อระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลและ
ออกแบบแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สารสนเทศการบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ
2562 ภายหลังจากที่ได้ใช้งานระบบ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

-


ร้อยละ
32.74

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ มีจานวนอาจารยประจาทั้งหมด
(นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จานวน 420 คน มีคณาจารย
ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก จานวน 137.5 คน
เมื่อคานวณตามสูตร พบวา คารอยละของอาจารย
ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 32.74
คะแนนที่ไดเทากับ 4.09 คะแนน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50


ร้อยละ
53.36

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวม
ที่ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตาแหน่ง
วิชาการ ที่ ก.พ.อ. กาหนด จานวน 223 คน มี
จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 119 คน เมื่อคานวณตามสูตรพบว่าค่าร้อย
ละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
เท่ากับร้อยละ 53.36

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ

เร่งด่วน)

2.3 การพัฒนาบุคลากร
 ร้อยละ ชองอาจารย์ ที่มีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก
เป้าประสงค์
ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
 บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ และ
สายสนับสนุนมีสมรรถนะการทางาน
ตามบทบาทหน้าที่และภาระงาน
 วุฒิการศึกษาอาจารย์ระดับปริญญาเอก
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง
 ผู้บริหารได้รับการพัฒนาตามบทบาท
หน้าที่และภาระงาน และกรอบสมรรถนะ  ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
สาหรับผู้บริหาร
 บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ และ
สายสนับสนุนมีสมรรถนะการทางาน
ตามบทบาทหน้าที่และภาระงาน

8

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ร้อยละของอาจารย์ทสี่ อบมาตรฐาน
 ผู้บริหารได้รับการพัฒนาตามบทบาท
วิชาชีพ VRU Professional License
หน้าที่และภาระงาน และกรอบสมรรถนะ
(เริ่มปีงบประมาณ 2562)
สาหรับผู้บริหาร

เป้าหมาย
2562

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ

ร้อยละ 20

-


ร้อยละ
0

-

9

ผลดาเนินงาน 2562

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
จากตัวชี้วัดเรื่อง VRU Professional License ที่
ระบุให้อาจารย์ผ่านเกณฑ์ VRU Professional
License จานวนร้อยละ 20 นั้นพบว่าเกิดปัญหาใน
การดาเนินการดังนี้ เนื่องจากมาตรฐาน VRU
Professional License ทางมหาวิทยาลัยเทียบเคียง
จาก UK PSF และ สกอ. PSF เป็นต้นแบบ ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ดังนั้นจึงยังไม่
สามารถวัดจานวนอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้
ทางมหาวิทยาลัยจึงได้วางแผนดาเนินการแก้ไข
ปัญหาตามขั้นตอนดังนี้
1. ส่งอาจารย์ไปอบรมเรียนรู้ และสอบประเมิน
ตามเกณฑ์ UK PSF
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางมาตรฐาน
VRU Professional License
3. ร่างประกาศเกี่ยวกับ VRU Professional
License อ้างอิงจาก UK PSF และ สกอ. PSF
เช่นคุณสมบัติ การทดสอบ เกณฑ์ต่าง ๆ และ
ค่าตอบแทน
4. กาหนดแผนพัฒนาอาจารย์ให้มคี ณ
ุ สมบัติตาม
VRU Professional License ตั้งแต่การสรรหา
พัฒนา และทดสอบ

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

 จานวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.
หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ให้
ระบุชื่อใบประกอบวิชาชีพ
(เริ่มปีงบประมาณ 2562)

เป้าหมาย
2562

8 คน

10

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ


16 คน

ไม่บรรลุ

-

ระหว่างดาเนินการ

-

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
1. ออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาอาจารย์ให้มี
มาตรฐานตาม VRU Professional License
2. ออกแบบการวัดผลเพื่อประเมินอาจารย์ตาม
มาตรฐาน
3. สรุปจานวนอาจารย์ทผี่ ่านเกณฑ์รายปี
ในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มดาเนินการใน
ขั้นตอนการส่งอาจารย์ไปอบรมมาตรฐาน UK PSF
และเตรียมตัวในการยื่นผลงานเพือ่ ประเมิน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน UK PSF ระดับ 3 คือ
ระดับ Senior Fellowship คือ อาจารย์พูนสวัสดิ์
แก้วเกียรติสกุลรวมทั้งได้ทาบทามคณะกรรมการ
เพื่อร่วมวางมาตรฐาน VRU Professional License
โดยคาดว่ามาตรฐาน VRU Professional License
จะกาหนดแล้วเสร็จในปี 2563
จานวนอาจารย์ทไี่ ด้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
จานวน 16 คน โดยได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ดังนี้
1.ใบอนุญาตจากสภาวิศวกร
2.ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจากสานักอบรม
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา (เนติบัณฑิตไทย)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความจากสานัก
อบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

เป้าหมาย
2562

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ

ร้อยละของอาจารย์ทสี่ าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รับ
การรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
(เริ่มปีงบประมาณ 2562)

ร้อยละ
10

-


ร้อยละ
9.92

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวม
ที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 454 คน มีคณาจารย์ประจา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 141 คน มีจานวน
อาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จานวน
14 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของ
อาจารย์ทั้งหมดทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ต่อจานวน
อาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเท่ากับ
ร้อยละ 9.92

 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่เข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้นจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน
(เริ่มปีงบประมาณ 2562)

ร้อยละ
3

-

-



ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้ประกาศ การรับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อ
ประเมินและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับ
ปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ มีผู้ยื่นความประสงค์
ตามประกาศฯ จานวน 45 คน และอยู่ในขั้นตอนการ
ประเมิน

11

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 ร้อยละของบุคลากรและผู้นาที่ได้รับการ
พัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(งานศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
มืออาชีพ) (เริ่มปีงบประมาณ 2562)

เป้าหมาย
2562
ร้อยละ 80

12

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ


ร้อยละ
84.70

-

-

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562
1.โครงการ “ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสานึก
คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”
1.1โครงการ “ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูก
จิตสานึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”สาย
วิชาการ มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา ทั้งสิ้น
จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57
1.2โครงการ “ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูก
จิตสานึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”สาย
สนับสนุน มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา ทั้งสิ้น
จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 90.10
1.3โครงการ “ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูก
จิตสานึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”สาย
วิชาการและสายสนับสนุน มีบคุ ลากรที่เข้าร่วมการ
พัฒนา ทั้งสิ้น จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา ทั้งสิ้น
จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 89.80
3.โครงการวิเคราะห์ค่างานและและการเขียนแบบ
ประเมินค่างาน มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา
ทั้งสิ้น จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.27
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ มีบุคลากรที่
เข้าร่วมการพัฒนา ทั้งสิ้น จานวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.52

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

3.1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้
เป้าประสงค์
 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

 ร้อยละ ของบุคลากรทีส่ ามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อการ
จัดการความรู้ ต่อยอดความรูพ้ ัฒนางาน
ประจา

เป้าหมาย
2562

ร้อยละ
75
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ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

-

ไม่บรรลุ

-

ระหว่างดาเนินการ



การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
5.โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
(สายสนับสนุน) มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา
ทั้งสิ้น จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 100
6.โครงการ การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่
ระยะและเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึน้ มีบุคลากรทีเ่ ข้า
ร่วมการพัฒนา ทั้งสิ้น จานวน 103 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.83
7.โครงการการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงาน
ประจา มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา ทั้งสิ้น
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 96.38
มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการดาเนินการเพื่อจัดทา
ระบบการจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
3.2 พัฒนามาตรการจูงใจให้บุคลากร
สร้างผลงาน
เป้าประสงค์
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีขวัญ
และกาลังใจที่ดี ในการทางาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากร

เป้าหมาย
2562

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ

>3.50

-

-



งานบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ออกแบบ แบบสารวจระดับคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากร คาดว่าจะเริ่มดาเนินการจัดเก็บใน
ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไปเนือ่ งจากต้อง
ดาเนินงานโครงการเพื่อพัฒนามาตรการจูงใจให้
บุคลากรสร้างผลงาน

36
เครือข่าย



-

-

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ดาเนินการจัดสร้างเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย กับทุกหน่วยงานภายในโดยมีสมาชิกที่
เป็ น บุ ค ลากรของแต่ ล ะหน่ ว ยงานระดั บ ผู้ บ ริ ห าร
จานวน 12 คน ระดับปฏิบัติการ 36 คน
ดังนั้ นในปีงบประมาณ 2562 มี จานวนเครือ ข่า ย
ภายในทั้งหมด 36 เครือข่าย

เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการทางาน
ในระดับต่าที่สุด
1.51 - 2. 50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการทางาน
ในระดับต่า
2.51 - 3. 50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการ
ทางานในระดับปานกลาง
3.51 - 4. 50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการ
ทางานในระดับมาก
4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการทางาน
ในระดับมากที่สุด

3.3 พัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารงานบุคคล  จานวนเครือข่ายภายในและภายนอก
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินกิจกรรม
ในการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
 ระบบการส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่/ผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
 ระบบส่งเสริมบทบาทมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 ระบบส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
ด้านการบริการ ด้านการศึกษา
ด้านการบริการชุมชน

14

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
3.4 พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการเลื่อนเงินเดือนประจาปี
เป้าประสงค์
 เพื่อให้มีระบบบริหารผลการปฏิบตั ิงาน
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ที่มีประสิทธิผลเชื่อมโยงกับผลตอบแทน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เกณฑ์ค่าเฉลีย่

เป้าหมาย
2562

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ

>3.50

-

-



1.00 - 1.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ
ต่าที่สุด
1.51 - 2.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับต่า
2.51 - 3.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง
3.51 - 4.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมาก
4.51 - 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
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ผลดาเนินงาน 2562

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
งานบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ออกแบบแบบสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะเริม่
เก็บหลังจากมีการจัดทาแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว
ประมาณ วันที่ 25 กันยายน 2561

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

4.1 พัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติ  ผลประเมินคะแนน ITA เป็นไปตาม
หน้าที่ของบุคลากรให้แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
เป้าหมายที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อม
แต่ละปีงบประมาณ (ตามแผนปฏิบัติการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
ประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
เป้าประสงค์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 เพื่อให้เกิดพร้อมความรับผิดในการ
ปฏิบัติงานและนาข้อผิดพลาดไป
ดาเนินการจัดทาแผนป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดหรือแผนแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นต่อไป

เป้าหมาย
2562
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2

(จากปี 2560)
ปี 60 = 80.72
ปี 61 = 86.16
เพิ่มขึ้น = 5.44
จากปี 2561
ปี 61 = 86.16
ปี 62=89.63
เพิ่มขึ้น =+3.47
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ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ


ร้อยละ
89.63

-

-

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นหน่ วยรับตรวจประเมิ นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ มหาวิ ทยาลั ยเป็ นหน่ วยรั บการประเมิ น
โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.)เป็นผู้ทา
หน้าที่เป็นผู้ประเมินตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กาหนด
ไว้ และได้ดาเนินการประเมินผล และประกาศผล
การประเมินของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จาก
การตรวจสอบผลคะแนนพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับ
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 89.53 คะแนนอยู่
ในระดับ A หมายถึงมีระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน สูง และมีข้อเสนอแนะ
จากส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช).ในระบบITAS ดังนี้
หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very
Good) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
เชื่ อ มั่ น ในการด าเนิ น งานที่ โ ปร่ งใส และการมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่ง
ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความสาคัญกับ
การด าเนิ นงานที่ มุ่ งให้ เกิ ดประโยชน์ สาธารณะ
มากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นบุ คคล นอกจากนี้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านยั ง สะท้ อ นว่ า บุ ค ลากรภายใน
หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน
หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความ

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

เป้าหมาย
2562

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
เสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วน
ใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงิ นงบประมาณเพื่ อประโยชน์ ของพวกพ้ อง
น้ อ ยมาก โดยกระบวนการจั ด ท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์
ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การใช้ อ านาจอย่ างเป็ นธรรม ซึ่ งท าให้ บุ คลากร
ภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัย
สาคัญทาให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยง ในการทุจริต
รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good)
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ประชาชนหรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วาม
เชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานว่า
ยึดหลั กตามมาตรฐาน ขั้ นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ โดยมี ก ารให้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์
ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และ
ไม่ พ บว่ า มี ก ารเรี ย กรั บ สิ น บน ทั้ งที่ เ ป็ น เงิ น
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็น
เงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนา
สาหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควร
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

เป้าหมาย
2562

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
ด าเนิ นการอย่ างเข้ ม ข้ นมากขึ้ น คื อ ควรมี การ
เผยแพร่ ผ ลงานหรื อ ข้ อ มู ล ที่ ส าธารณชนควร
รั บทราบอย่ างชั ดเจน รองลงมาคื อการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควร พัฒนาการ
ดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิด
โอกาสให้ ผู้ รับบริ การ ผู้มาติ ดต่ อหรือผู้ มี ส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ด าเนิ น งาน การบริ ก ารให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น
หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
(Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็น
เลิ ศเพื่ อเปิ ดเผยข้ อมู ลต่ าง ๆ ของหน่ วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ท าให้ โดยภาพรวมแล้ ว หน่ วยงานสามารถเป็ น
“ต้นแบบ” ในการดาเนินงานในด้านความโปร่งใส
แก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
4.2 พัฒนาพฤติกรรม และทัศนคติในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร
ทั้งผลการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการ
ดาเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
 เพื่อให้ผู้บริหารพร้อมที่จะแสดงความ
รับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบ
และเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
และนาข้อผิดพลาดไปดาเนินการจัดทาแผน
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือแผนแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อไป
4.3 การจัดทาคู่มือและแนวทางขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
 เพื่อให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายใน
มีคู่มือและแนวทางการปฏิบตั ิงานเป็น
รูปธรรมและได้มาตรฐานสามารถใช้
อ้างอิงและปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 ผลประเมินคะแนน ITA เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดในแผนปฏิบัติการแต่
ละปีงบประมาณ (ตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

เป้าหมาย
2562
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2

ผลดาเนินงาน 2562

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ



-

-

เป็นไปตามคาตอบข้อ 4.1


ร้อยละ
63

-

-

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในปี 2561 มีการจัดทาคู่มือและแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จานวน 23 หน่ว ยงาน โดย
เป็ น จ านวนคู่ มื อ ทั้ ง หมดจ านวน 128 เล่ ม คิ ด เป็ น
ร้อยละ 63 จากงานและหน่วยงานทั้งหมด 36 งาน/
หน่วยงาน และในปีงบประมาณ 2562 มีการทบทวน
เพื่ อ เตรี ย มท าการปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ ใหม่ ใ ห้ มี ค วาม
เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยนามาใช้งาน

(จากปี 2560)
ปี 60 = 80.72
ปี 61 = 86.16
เพิ่มขึ้น = 5.44
จากปี 2561
ปี 61 = 86.16
ปี 62=89.63
เพิ่มขึ้น =+3.47

 ร้อยละของหน่วยงานมีคู่มือและแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ 50

19

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

4.4 การปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม/การอบรม/
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
เป้าประสงค์
 เพื่อให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายใน
มีระเบียบ ข้อบังคับด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม/การอบรม/การพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ที่เหมาะสมตามยุคสมัย

 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา ปรับปรุง
ระเบียบข้อบังคับด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม/การอบรม/การพัฒนา

เป้าหมาย
2562
ระดับ
3

1 มีระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
2 มีแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากร
3. มีการถ่ายทอด อบรม พัฒนา ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงาน
4. มีการดาเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ50
5 มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและ
จัดทา รายงานผลการดาเนินงานให้กับหัวหน้า
หน่วยงานและนาผลการประเมินไปใช้
ประกอบการจัดทาแผนปีถัดไป

20

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ



-

-

ระดับ
4

การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ดาเนินการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านคุณธรรมและจริย ธรรม/การอบรม/การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนั บ สนุ น ได้ ใ นระดั บ ที่ 3 โดยมี ก ารจั ด
โครงการระบบ กากับ ติดตาม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ของการดาเนินงานขององค์กร ในวันที่ 12-13 มีนาคม
2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100
ปี สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ เ ป็ น การมี ก ารถ่ า ยทอด
อบรม พั ฒ นา ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
มหาวิทยาลัยโดยมีวิทยากร ประกอบไปด้วย อาจารย์
จิ น ตนา บิ ล มาส/อาจารย์ ดร.พรรณี
บุ ญ
ประกอบ/อาจารย์ ธ านิ น ทร์ อุ ด ม และก าลั ง จั ด ท า
ข้ อ สรุ ป ประมวลจริ ย ธรรม โดยรอเที ย บเคี ย งกั บ
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริย ธรรม พ.ศ.25....
ของส านั ก งาน ก.พ.ที่ ก าลั ง ด าเนิ น การจั ด ท าของ
รัฐบาล ขณะนี้ กาลัง จัดทาร่างเพื่ อ เตรี ย มส่ง ประชา
พิจารณาในมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
5.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยทุกประเภทโดยจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและดาเนินการ
ตามแผน
เป้าประสงค์
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ที่ส่งผลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทุกประเภท มีความผาสุก มีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

เป้าหมาย
2562

 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร

ระดับ
3

ผลดาเนินงาน 2562
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ระหว่างดาเนินการ

-



-

1 มีระบบและกลไกในการดาเนินงานจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
2. มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
3. ดาเนินงานตามแผนได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4. มีการประเมินคุณภาพชีวิต หรือประเมินความ
พอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5. มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์
ความสาเร็จของแผนเพื่อนามาใช้ในการปรับและ
จัดทาแผนปีถัดไป

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 17 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 21 ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละความสาเร็จตามแผนปีงบประมาณ 2561
ร้อยละ 47.05
คิดเป็นร้อยละความสาเร็จตามแผนปีงบประมาณ 2562
ร้อยละ 57.14

4 ตัวชี้วัด
5 ตัวชี้วัด

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การดาเนินงานและเอกสารประกอบ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต บุ ค ล า ก ร โ ด ย มี ค า สั่ ง ที่
1759/2561 ลงวั นที่ 19 กรกฎาคม 2561 แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกาหนดนโยบายและดาเนินการจัดการ
ความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชู ป ถั ม ภ์ และได้ จั ด การประชุ ม เพื่ อ ยกร่ า ง
แผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต บุ ค ลากร
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยมีการกาหนดนโยบาย
ในการจัดการความสุขและแนวทาง ทิ ศทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ของบุคลากร 8 ด้ าน ขณะนี้อ ยู่
ในช่ ว งการด าเนิ น การสรุ ป นโยบายการจั ด การ
ความสุข และจัดทา ร่าง แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร และนาเข้าที่ประชุมเพื่อประชา
พิจารณ์ต่อไป

