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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ภายใต้กรอบHR SCORECARD 5 มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านกังานอธิการบดี 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงคต์ามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 

ผู้ก ากับดูแล ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมลู เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผล 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผล 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผล 
(ร้อยละ) 

เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมภิบาล คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5.1.ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอก 
40 27.57 40 30.73 50 32.74 

รองอธิการบด ี
ผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบด ี
งานบริหารงานบุคคล 

5.2.ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

40 22.94 40 24.46 50 53.36 

5.4.ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ 
องค์กร 

> 4.50 (4.03) > 4.50 (4.10) > 4.50 
รอบที่ 1 

= 
5.5.ร้อยละของบุคลากรที่มผีลการประเมิน 

สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
85 99.31 85 99.66 90 99.74 

5.6ร้อยละคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

2 80.72   2 
86.16 
(+5.44) 

2 
89.63 
(+3.47) 

* ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (เริ่มปี 2562) 

- - - - > 4.50 3.79 

* ร้อยละของบุคลากรและผู้น าท่ีได้รับการพัฒนา
และผา่นผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (เริ่มปี 2562) 

- - - - 80 84.70 
รองอธิการบด ี

ประธานศูนย์พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ 

งานศูนย์พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ 

 * ตัวชี้วัดใหมท่ี่ปรากฏในตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ซ่ึงส่งผลต่อแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (น ามาปรับแผนปี2562) 
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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 

 เพือ่ให้มหาวิทยาลยัมีแผนการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากร ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงาน
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงาน
ต่างในมหาวิทยาลยั 

 

 มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2561-2565 ท่ีได้รับการอนุมัติจาก        
สภามหาวิทยาลยั 

1 ฉบับ 
Master 

 

 
 

 

- - มหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร )2555-2559 และ
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบแผนพัฒนาบุคลากร เป็น
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  และน า HR 
scorecard มา เป็ น เ ค รื่ อ งมื อ ในก า รปร 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 ขอ ง
มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2562 
    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 
ที่ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั 

1 ฉบับ 
Master 

 - - มหาวิทยาลยัได้ทบทวนแผนอัตราก าลัง มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 58-61
และได้ด าเนินการปรับปรุงแผนหรอืกรอบอัตราก าลัง 
ให้มีความสอดคล้องกับภาระงานและโครงสรา้ง
หน่วยงานทีไ่ดร้ับการปรบัปรุง เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 
2562-2565 และมหาวิทยาลยัไดม้กีารติดตามและ
ประเมินผลแผนหรือกรอบอัตราก าลังเมื่อสิ้นแผนใน
แต่ละปีงบประมาณ 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 บรรลุ ไม่บรรลุ ระหว่างด าเนินการ 

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 าเนินการในปี2562 
(เริ่มกระบวนการในปี 2564) 

 

1.4 พัฒนาแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับและแผนการสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการ 
เป้าประสงค์ 

 เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีแผนการสร้างและ
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับและแผนการสร้าง
ความต่อเนื่องในการบรหิารราชการของ
มหาวิทยาลยั  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับความส าเร็จของแผนการสรา้งและ 
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับและแผนการ 
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ  
2565 – 2568  
(เริ่มกระบวนการในปี 2564)  

ระดับ 
- 

- - - ไม่ได้ด าเนินการในปี2562 
(เริ่มกระบวนการในปี 2564) 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 บรรลุ ไม่บรรลุ ระหว่างด าเนินการ 

2.1 พัฒนากระบวนการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผน 
เป้าประสงค์ 

 มหาวิทยาลยัมีบุคลากรตามกรอบ
อัตราก าลังและภาระงาน ที่ผา่นการ   
สรรหาและคัดเลือกตามคุณสมบตั ิ       
ที่ก าหนด 

 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนากระบวน 
      การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้ได้    
      จ านวนที่สอดคล้องกับแผน 
1. มีระบบและกลไกในการสรรหาและ

คัดเลือก 
2. สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้

ภายในเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนรวมทั้งหมดในการสรรหา
ตลอดปีงบประมาณ 

3. มีการรายงานผลการด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรต่อหัวหน้าหน่วยงานทุก
ไตรมาส 

4. มีการน าผลการด าเนินงานการสรรหา
บุคลากรบุคลากรและข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าหน่วยงานน ามาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

5. มีการน าผลการด าเนินงานมาวเิคราะหเ์พื่อ
หาแนวทางการปฏิบัติทีด่ ี

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
5 

 
ระดับ 

5 

- - การบริหารอัตราก าลัง 
กรอบอัตราก าลังในสวนของสายวิชาการ  
จะมีขอมูลประกอบไปดวย 
- ก) กรอบอัตราก าลังขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา สายวิชาการ ของสาขาวิชา และคณะ/
วิทยาลัย และศูนยสระแกว จ านวน 570 อัตรา  
(เปนอัตราท่ีพึงมี)  

- ข) บัญชีก าหนดระดับต าแหนง สายวิชาการ  
- ค) กรอบคุณวุฒิและต าแหนงวิชาการ สายวิชาการ  
   ปจจุบันมีอัตราก าลังสายวิชาการอยูท่ี 420 คน และมี 
   อัตราคงเหลือจากกรอบ 150 คน โดยไดรายงาน 

จ านวนอัตราก าลัง ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยทราบ 
กรอบอัตราก าลังในสวนของสายสนับสนุน 
 จะมีขอมูลประกอบไปดวย  
- ก) กรอบอัตราก าลังขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา สายสนับสนุน จ านวน 358 อัตรา  
    (เปนอัตราท่ีพึงมี)  
- ข) บัญชีก าหนดระดับต าแหนง ตามกรอบอัตราก าลัง    

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน  

      ปจจุบันมีอัตราก าลังสายสนับสนุนอยูท่ี 315คน    
(ไมรวมลูกจางชั่วคราว) และมีอัตราคงเหลือจาก
กรอบ 43 คน โดยไดรายงานจ านวนอัตราก าลัง      
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 บรรลุ ไม่บรรลุ ระหว่างด าเนินการ 

   

   

 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง สายวิชาการ  
ตัง้แต พฤศจิกายน 2561 -30 มิถุนายน 2562 
   - เปดรับสมัคร  

จ านวน 5 ครั้ง จ านวน 32 ต าแหนง  
อัตราท่ีเปดรับ จ านวน 47 อัตรา 

   -  มีจ านวนผูมาสมัคร  
คุณวุฒิ(ปริญญาโท) จ านวน 287 คน 
คุณวุฒิ(ปริญญาเอก) จ านวน 54 คน 
รวมจ านวนผมูาสมัคร 341 คน 

  -  จ านวนการบรรจุ  
อัตราท่ีบรรจุแล้ว จ านวน 22 คน 
อัตราท่ีคงเหลือ  จ านวน 25 คน 

 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง สายสนับสนุน 
ตั้งแต 1 มกราคม 2562 -30 มิถุนายน 2562 
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 

   - เปดรับสมัคร  
จ านวน 12 ครั้ง จ านวน 14 ต าแหนง 
อัตราท่ีเปดรับ จ านวน 14 อัตรา 

-  มีจ านวนผูมาสมัคร 
คุณวุฒิ(ปริญญาตรี) จ านวน 30 คน 
คุณวุฒิ(ปริญญาโท) จ านวน 10 คน 
รวมจ านวนผมูาสมัคร 40 คน 

   -  จ านวนการบรรจุ  
อัตราท่ีบรรจุแล้ว จ านวน 13 คน 
อัตราท่ีคงเหลือ  จ านวน 1 คน 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 

      ประเภท เจาหนาที่ประจ าตามสัญญาจาง  
   - เปดรับสมัคร  

จ านวน 6 ครั้ง จ านวน 6 ต าแหนง 
อัตราท่ีเปดรับ จ านวน 6 อัตรา 

-  มีจ านวนผูมาสมัคร 
คุณวุฒิ(ปริญญาตรี) จ านวน 45 คน 
คุณวุฒิ(ปริญญาโท) จ านวน 4 คน 
รวมจ านวนผมูาสมัคร 49 คน 

   -  จ านวนการบรรจุ  
อัตราท่ีบรรจุแล้ว จ านวน 6 คน 
อัตราท่ีคงเหลือ  จ านวน - คน 

ประเภท ลูกจางชั่วคราว 
   - เปดรับสมัคร  

จ านวน 12 ครั้ง จ านวน 14 ต าแหนง 
อัตราท่ีเปดรับ จ านวน 14 อัตรา 

-  มีจ านวนผูมาสมัคร 
คุณวุฒิ(ปวส.) จ านวน 25 คน 
คุณวุฒิ(ปวช.) จ านวน - คน 
รวมจ านวนผมูาสมัคร 25 คน 

   -  จ านวนการบรรจุ  
อัตราท่ีบรรจุแล้ว จ านวน 11 คน 
อัตราท่ีคงเหลือ  จ านวน 3 คน 
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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 อยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดซื้อระบบสารสนเทศการบรหิารงานบุคคลและ
ออกแบบแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
สารสนเทศการบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ 
2562 ภายหลังจากท่ีได้ใช้งานระบบ 

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 ในพระบรม    
ราชูปถัมภ มีจ านวนอาจารยประจ าทั้งหมด        
(นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จ านวน 420 คน มีคณาจารย
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จ านวน 137.5 คน 
เมื่อค านวณตามสูตร พบวา คารอยละของอาจารย
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก เทากับรอยละ 32.74 
คะแนนท่ีไดเทากับ 4.09 คะแนน 
 

 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบนัท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

       

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ
53.36 

- - มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวม
ที่ลาศึกษาต่อ) ท่ีมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ขอต าแหน่ง
วิชาการ   ที่ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน 223 คน มี
จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน 119 คน  เมื่อค านวณตามสูตรพบว่าคา่ร้อย
ละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เท่ากับร้อยละ 53.36 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 

 ผู้บริหารได้รับการพัฒนาตามบทบาท
หน้าท่ีและภาระงาน และกรอบสมรรถนะ
ส าหรับผู้บรหิาร 

ร้อยละของอาจารย์ทีส่อบมาตรฐาน
วิชาชีพ VRU Professional License 

     (เริ่มปีงบประมาณ 2562) 

ร้อยละ 20 -  
ร้อยละ 

0 

- จากตัวช้ีวัดเรื่อง VRU Professional License ที่
ระบุให้อาจารย์ผ่านเกณฑ์ VRU Professional 
License จ านวนร้อยละ 20 นั้นพบว่าเกิดปัญหาใน
การด าเนินการดังนี้ เนื่องจากมาตรฐาน VRU 
Professional License ทางมหาวิทยาลัยเทียบเคียง
จาก UK PSF และ สกอ. PSF เป็นต้นแบบ ซึ่งทาง
มหาวิทยาลยัยังไมม่ีมาตรฐานดังกล่าว ดังนั้นจึงยังไม่
สามารถวัดจ านวนอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ดังกลา่วได้  
ทางมหาวิทยาลัยจึงได้วางแผนด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามขั้นตอนดังนี ้
1. ส่งอาจารยไ์ปอบรมเรียนรู้ และสอบประเมิน

ตามเกณฑ์ UK PSF 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางมาตรฐาน 

VRU Professional License 
3. ร่างประกาศเกี่ยวกับ VRU Professional 

License อ้างอิงจาก UK PSF และ สกอ. PSF 
เช่นคุณสมบัติ การทดสอบ เกณฑต์่าง ๆ และ
ค่าตอบแทน 

4. ก าหนดแผนพัฒนาอาจารย์ให้มคีณุสมบัติตาม 
VRU Professional License ตั้งแต่การสรรหา 
พัฒนา และทดสอบ 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2562 

การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 

      1. ออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาอาจารย์ให้มี
มาตรฐานตาม VRU Professional License 

2. ออกแบบการวัดผลเพื่อประเมินอาจารยต์าม
มาตรฐาน 

3. สรุปจ านวนอาจารย์ทีผ่่านเกณฑ์รายปี 
ในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยไดเ้ริ่มด าเนินการใน
ขั้นตอนการส่งอาจารย์ไปอบรมมาตรฐาน UK PSF 
และเตรียมตัวในการยื่นผลงานเพือ่ประเมิน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน UK PSF ระดับ 3 คือ 
ระดับ Senior Fellowship คือ อาจารย์พูนสวัสดิ์ 
แก้วเกียรตสิกุลรวมทั้งได้ทาบทามคณะกรรมการ
เพื่อร่วมวางมาตรฐาน VRU Professional License 
โดยคาดว่ามาตรฐาน VRU Professional License 
จะก าหนดแล้วเสร็จในปี 2563 

  จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพจาก สกอ. 
หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ให้
ระบุช่ือใบประกอบวิชาชีพ 

     (เริ่มปีงบประมาณ 2562) 

8 คน  
16 คน 

- - จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 
จ านวน  16  คน  โดยได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพ  
ดังนี ้
1.ใบอนุญาตจากสภาวิศวกร   
2.ประกาศนียบตัรเนติบัณฑิตจากส านักอบรม
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา (เนติบัณฑติไทย)  
ประกาศนียบตัรหลักสตูรวิชาว่าความจากส านัก
อบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 



 
11 

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
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การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 

 ร้อยละของอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับ
การรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ. 

     (เริ่มปีงบประมาณ 2562) 

ร้อยละ 
10 

-  
ร้อยละ 
9.92 

- มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวม
ที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 454 คน มีคณาจารย์ประจ า
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก จ านวน  141  คน  มีจ านวน
อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จ านวน 
14 คน เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของ  
อาจารย์ทั้งหมดทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา
เอกท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ต่อจ านวน
อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเท่ากับ   
ร้อยละ 9.92 
 

  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน        
ที่เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน 

     (เริ่มปีงบประมาณ 2562) 

ร้อยละ 
3 

- - 
 

 ปีงบประมาณ 2562  มหาวิทยาลัยได้ประกาศ การรับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อ
ประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ จากระดับ
ปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ มีผู้ยื่นความประสงค์
ตามประกาศฯ จ านวน  45  คน และอยู่ในขั้นตอนการ
ประเมิน 
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  ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่ได้รับการ
พัฒนาและผ่านผลการประเมินหลกัสูตร
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

     (งานศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากร  
มืออาชีพ) (เริ่มปีงบประมาณ 2562) 

ร้อยละ 80  
ร้อยละ 
84.70 

- - ปีงบประมาณ 2562  
1.โครงการ “ส่งเสรมิคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตส านึก
คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” 
1.1โครงการ “ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูก
จิตส านึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”สาย
วิชาการ มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพฒันา ท้ังสิ้น 
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 
1.2โครงการ “ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูก
จิตส านึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”สาย
สนับสนุน มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา ทั้งสิ้น 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 90.10 
1.3โครงการ “ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูก
จิตส านึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”สาย
วิชาการและสายสนับสนุน มีบคุลากรที่เข้าร่วมการ
พัฒนา ทั้งสิ้น จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะตามพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยั มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา ทั้งสิ้น 
จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 89.80 
3.โครงการวิเคราะหค์่างานและและการเขียนแบบ
ประเมินค่างาน มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา 
ทั้งสิ้น จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.27 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ มีบุคลากรที่
เข้าร่วมการพัฒนา ท้ังสิ้น จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.52 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
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การด าเนินงานและเอกสารประกอบ 
2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ ระหว่างด าเนินการ 

      5.โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
(สายสนับสนุน) มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา 
ทั้งสิ้น จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
6.โครงการ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่
ระยะและเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึน้ มีบุคลากรทีเ่ข้า
ร่วมการพัฒนา ทั้งสิ้น จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.83 
7.โครงการการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงาน
ประจ า มีบุคลากรที่เข้าร่วมการพฒันา ท้ังสิ้น 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 96.38 

3.1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
เป้าประสงค์ 

 มหาวิทยาลยัมีระบบการจัดการความรู้  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 ร้อยละ ของบุคลากรทีส่ามารถเข้าถึง    
      และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อการ 
      จัดการความรู้ ต่อยอดความรูพ้ัฒนางาน 
      ประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
75 

- -  มหาวิทยาลยัอยู่ในระหว่างการด าเนินการเพื่อจัดท า
ระบบการจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร  
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3.2 พัฒนามาตรการจูงใจให้บุคลากร      
สร้างผลงาน 
เป้าประสงค์ 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีขวัญ        
และก าลังใจท่ีดี ในการท างาน 

 ค่าเฉลี่ยระดับคณุภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากร 
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างาน

ในระดับต่ าท่ีสุด 
1.51 - 2. 50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างาน

ในระดับต่ า 
 2.51 - 3. 50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการ

ท างานในระดับปานกลาง 
 3.51 - 4. 50 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการ

ท างานในระดับมาก 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างาน

ในระดับมากที่สุด 

>3.50 
 

- -  งานบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ออกแบบ แบบส ารวจระดับคณุภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากร คาดว่าจะเริ่มด าเนินการจัดเก็บใน
ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไปเนือ่งจากต้อง
ด าเนินงานโครงการเพื่อพัฒนามาตรการจูงใจให้
บุคลากรสร้างผลงาน 
 

3.3 พัฒนาระบบสนับสนนุงานบริหารงานบุคคล 
เป้าประสงค์ 

 ระบบการส่งเสริมให้อาจารยม์ีผลงาน
ตีพิมพ/์เผยแพร/่ผลงานวิจัย/             
งานสร้างสรรค์ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

 ระบบส่งเสริมบทบาทมสี่วนร่วม ในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 ระบบส่งเสรมิบุคลากรสายสนับสนุน     
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร        
ด้านการบริการ ด้านการศึกษา           
ด้านการบริการชุมชน 

 จ านวนเครือข่ายภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัที่มีการด าเนินกิจกรรม     
ในการสนับสนุนการบรหิารงานบคุคล 

36 
เครือข่าย 

 - - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการจัดสร้างเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย กับทุกหน่วยงานภายในโดยมีสมาชิกที่
เป็นบุคลากรของแต่ละหน่วยงานระดับผู้บริหาร 
จ านวน 12 คน ระดับปฏิบัติการ 36 คน 
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนเครือข่าย
ภายในทั้งหมด 36 เครือข่าย 
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3.4 พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 
เป้าประสงค์ 

 เพื่อให้มีระบบบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
ที่มีประสิทธิผลเชื่อมโยงกับผลตอบแทน 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์ค่าเฉลีย่ 
 1.00 - 1.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ 
                 ต่ าที่สุด 
 1.51 - 2.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับต่ า 
 2.51 - 3.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ     

ปานกลาง 
 3.51 - 4.50 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 4.51 - 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับ    

มากที่สุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>3.50 
 

- -  งานบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ออกแบบแบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร  
ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะเริม่
เก็บหลังจากมีการจัดท 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 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 
 

 
ร้อยละ
89.63 

- - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยรับตรวจประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยรับการประเมิน 
โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.)เป็นผู้ท า
หน้าที่เป็นผู้ประเมินตามแนวทางที่ ป.ป.ช. ก าหนด
ไว้ และได้ด าเนินการประเมินผล และประกาศผล             
การประเมินของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วจาก
การตรวจสอบผลคะแนนพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับ
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 89.53 คะแนนอยู่
ในระดับ  A หมายถึงมีระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน สูง และมีข้อเสนอแนะ
จากส านั กงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช).ในระบบITAS ดังนี ้
หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very 
Good) ช้ีให้ เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความ
เช่ือมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่ง
ช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
มากกว่ าประโยชน์ ส่ วนบุ คคล นอกจากนี้
ผู้ ปฏิ บั ติ งานยั งสะท้ อนว่ าบุ คลากรภายใน
หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นความ 
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เสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วน
ใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง
น้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ 
ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยง  ในการทุจริต 
รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ   
ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) 
ช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ
เช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่า
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้   โดยมี การให้ข้ อมู ลที่ ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์
ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และ
ไม่พบว่ ามีการเรี ยกรับสินบน ทั้ งที่ เป็นเ งิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็น
เงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนา
ส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควร  
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ด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควร พัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยเข้ าไปมี ส่ วนร่ วมเพื่ อปรับปรุ งการ
ด าเนินงาน การบริการให้ เกิดความโปร่ งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
(Excellence)  โดยมีการวางระบบที่มีความเป็น
เลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นท้ังหมดแสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
ท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น 
“ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส
แก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้ 
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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 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 

 

 - - เป็นไปตามค าตอบข้อ 4.1 
 

4.3 การจัดท าคู่มือและแนวทางขั้นตอน     
การปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 

 เพื่อให้มหาวิทยาลยั/หน่วยงานภายใน     
มีคู่มือและแนวทางการปฏิบตัิงานเป็น
รูปธรรมและไดม้าตรฐานสามารถใช้ 
อ้างอิงและปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจน 

 ร้อยละของหน่วยงานมีคู่มือและแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 50 
 

 
ร้อยละ  

63 

- - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในปี 2561 มีการจัดท าคู่มือและแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จ านวน 23 หน่วยงาน โดย
เป็นจ านวนคู่มือท้ังหมดจ านวน 128 เล่ม คิดเป็น  
ร้อยละ 63 จากงานและหน่วยงานท้ังหมด 36 งาน/
หน่วยงาน และในปีงบประมาณ 2562 มีการทบทวน
เพื่อ เตรียมท าการปรับปรุ ง คู่มือ ใหม่ ให้มีความ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีมหาวิทยาลัยน ามาใช้งาน 
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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 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 โดยรอเทียบเคียงกับ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.25.... 
ของส านักงาน ก.พ.ท่ีก าลังด าเนินการจัดท าของ
รัฐบาล ขณะน้ีก าลังจัดท าร่างเพื่อเตรียมส่งประชา
พิจารณาในมหาวิทยาลัย 
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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 าเร็จของแผนเพ่ือน 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 แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดนโยบายและด าเนินการจัดการ
ความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และได้จัดการประชุมเพื่อยกร่าง   
แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร     
ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 โดยมีการก าหนดนโยบาย
ในการจัดการความสุขและแนวทาง ทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 8 ด้าน ขณะน้ีอยู่
ในช่วงการด าเ นินการสรุปนโยบายการจัดการ
ความสุข และจัดท า ร่าง แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร และน าเข้าท่ีประชุมเพื่อประชา
พิจารณ์ต่อไป  
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 17 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด  
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 21 ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด  

คิดเป็นร้อยละความส าเร็จตามแผนปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 47.05  

คิดเป็นร้อยละความส าเร็จตามแผนปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 57.14  

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตลุาคม 2562 
งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


