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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ภายใต้กรอบHR SCORECARD 5 มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านกังานอธิการบดี 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงคต์ามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ล าดับ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผน ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายปัจจุบัน ผลการด าเนินงาน 

61 62 63 61 62 63 
ยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมภิบาล คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 
มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

1. ระดับความส าเร็จของการมีและใช้แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคล         
เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

งานบริหารงานบุคคล ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่  2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการการบริหารงานบุคคลให้มี ประสิทธิภาพ 

2. ระดับคา่เฉลีย่ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบสารสนเทศและกระบวนการบริหารงาน
บุคคล(ปรับเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร) 
ตามการปรับปรุงแผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลัย  

งานบริหารงานบุคคล 4.51 4.51 4.51 3.79 4.21 4.76 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบจัดการความรู้-ระบบสนับสนุนและจูงใจต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ระดับความส าเร็จของการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  งานบริหารงานบุคคล ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจานงในการบริหารที่สุจริต 

4. มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในภาพรวม(ไม่น้อยกว่า)  งานบริหารงานบุคคล ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 86.16 89.53 89.69 
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวา่งชีวิตกับการท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และสร้างคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหวา่งชีวิตกับการท างาน 

5. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลยั งานบริหารงานบุคคล 4.51 4.51 4.51 4.23 4.32 3.93 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้กรอบ HR SCORECARD 5 มติิและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

มิติ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2563 

ผลด าเนินงาน 2563 การด าเนินงานและ 
เอกสารประกอบ บรรลุ ไม่บรรลุ ระหว่าง

ด าเนินการ 
มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
ส านักงานอธิการบดี มีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐาน 

 ระดับความส าเร็จของการมีและใช้แผน/
นโยบายและระบบด้านการบรหิารงาน
บุคคลเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5  
ระดับ 5 
 

- - มหาวิทยาลัย มีการจัดท าแผนกลยุท์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย สนอ. มีการทบทวนแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประจ าทุกปี โดย
จั ด ท า พ ร้ อ ม กั บ ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการส านักงานอธิการบดีประจ าปี 
สนอ.มีการเสนอ แผน/ผล การทบทวนแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีต่ อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่  2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการการบริหารงานบุคคลให้มี ประสิทธิภาพ 
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ
สารสนเทศสามารถรองรับการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร แผนงาน และนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

 ระดับคา่เฉลีย่ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบสารสนเทศและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล 

4.51  
4.76 

- 
 

- มหาวิทยาลัย ท าการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบสารสนเทศและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วง
การพฒันาระบบระบบ E.hrm ระบบบริหารงาน
บุคคล ซึ่ งปัจจุบันด าเนินการได้ร้อยละ 90 
สามารถใช้งานระบบงานโมดูลการเงินเพื่อใช้
จ่ายค่าตอบแทน และก าลังอยู่ในระยะของการ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อน าเข้าข้อมูล
ส่วนบุคคลให้มีความสมบูรณ์ ตามหนังสือที่ อว 
0630.011(5)/402 ลงวันที่ 21/04/2564 และ
ไ ด้ วั ด ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ต่ อ
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
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มิติ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2563 

ผลด าเนินงาน 2563 เกณฑ์/การด าเนินงานและ 

บรรลุ ไม่บรรลุ ระหว่าง
ด าเนินการ 

เอกสารประกอบ 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบจัดการความรู้-ระบบสนับสนุนและจูงใจต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลยัมีการพัฒนาระบบระบบจัดการ
ความรู้-ระบบสนับสนุน และจูงใจต่างๆที่มี
ประสิทธิผลและมปีระสิทธิภาพ 

5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิผลและมีประสทิธิภาพ 

ระดับ 5  
ระดับ 5 
 

- - มหาวิทยาลัย มีการจัดท าแผนจัดการความรู้  
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัตงิาน และ แผนจูงใจบุคลากร และ
มีการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 80 
(เนื่องจากสถานการณ์-Covid-19) มหาวิทยาลัยมีการ
ประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินงานทุกแผน
(รายละเอียดในระบบ VRU project monitoring) 

มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจานงในการบริหารที่สุจริต 
มหาวิทยาลยัมีเจตนารมณส์ุจรติในการบริหาร
และพร้อมรับผดิชอบต่อการตัดสนิใจและผลของ
การตัดสินใจด้านการบริหารงานบคุคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ในภาพรวมไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80  
89.69 

- - จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายในปี 2565 พบว่า 
ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจาก 3 แบบวัด 
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด 
มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 
คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ่ง
สะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-
service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อ
การเข้าถึง 
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ส่วนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ แบบวัด IIT เป็นการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการ
ดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้
งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเ ปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 89.69  
เปรียบเทียบกับปี งบประมาณ 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 89.65  เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 
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มิติ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 2563 เกณฑ์/การด าเนินงานและ 

2563 บรรลุ ไม่บรรลุ ระหว่าง
ด าเนินการ 

เอกสารประกอบ 

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวา่งชีวิตกับการท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และสร้างคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหวา่งชีวิตกับการท างาน 
ระดับความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยมี
เพิ่มขึ้น 
 
 

ค่า เฉลี่ ยระดับความผูกพันของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 
เกณฑ์ 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ย
ระดับความผูกพันในระดับต่ าที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ย
ระดับความผูกพันในระดับต่ า 
ระดับค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ย
ระดับความผูกพันในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีค่าเฉลี่ย
ระดับความผูกพันในระดับมาก 
ระดับคา่เฉลีย่ 4.50 - 5.00 หมายถึง มีคา่เฉลี่ย
ระดับความผูกพันในระดับมากท่ีสดุ 

4.51 -  
   4.07 

- มหาวิทยาลัย ได้ส ารวจความพึงพอใจในการท างาน 
และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร รายละเอียด 
ดังน้ี บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
การท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.07 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านจ านวน 8 ด้าน พบว่า ด้านท่ี
บุคลากรมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 1) ด้าน
ลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย 4.43รองลงมาด้าน 2) การ
น าองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.21 และ 3) ด้านเพื่อน
ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 4.10 ถัดไปด้านท่ี 4)ด้านการ
ปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีค่าเฉลี่ย 
4.07 และ 5) การพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ มี
ค่าเฉลี่ย 4.03 ถัดไปด้านท่ี 6) การบริหารผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4 . 0 2  และ  7 )  ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.93 
และอันดับสุดท้าย คือด้านท่ี 8) การได้รับรางวัลและ
การยอมรับ มีค่าเฉลี่ย 3.79 
2. บุคลากรมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าความผูกพันของ
บุคลากรมากท่ีสุดคือ ด้านความภาคภูมิใจและ
จงรักภักดีต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาด้าน
ความพยายาม ทุ่ม เทปฏิบัติ ง านเพื่ อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีค่าเฉลี่ย4.29 และรองมา
ด้านการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.13 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 5 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด -  
คิดเป็นร้อยละความส าเร็จตามเป้าประสงค์ ร้อยละ 80  
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามการมุ่งเน้นบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ด้านประสิทธิภาพและประสิทธผิล) 

ล าดับ ตัวชี้วัดด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายปัจจุบัน ผลการด าเนินงาน 

61 62 63 61 62 63 
1 จ านวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รบัรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ งานบริหารงานบุคคล 11 11 11 3 13 3 
2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก งานบริหารงานบุคคล 50 50 50 26.26 32.45 32.50 
3 ร้อยละของอาจารยที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ งานบริหารงานบุคคล 50 50 50 21.78 31.13 44.80 
4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นจากผู้มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์การประเมิน งานบริหารงานบุคคล 50 60 70 22.06 20.76 33.82 
5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร งานบริหารงานบุคคล 4.51 4.51 4.51 3.79 4.21 4.76 
6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดสิง่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานให้เพียงพอท้ังด้านสถานท่ี เครื่องมือ 

และวัสดุอุปกรณ์  
งานบริหารงานบุคคล 4.51 4.51 4.51 4.30 4.31 4.67 

7 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ งานพัฒนาอาจารย ์ 80 80 80 63.13 61.59 77.56 
สายสนบัสนุน งานพัฒนาอาจารย ์ 80 80 80 41.45 40.00 42.50 

8 อัตราการลาออกของบุคลากร 
สายวิชาการ งานบริหารงานบุคคล 5 5 5 16.92 16.5 6.98 
สายสนบัสนุน งานบริหารงานบุคคล 5 5 5 17.79 12.8 13.09 

9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อความผูกพันต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน งานบริหารงานบุคคล 4.51 4.51 4.51 3.72 3.89 3.93 
10 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย งานบริหารงานบุคคล 4.51 4.51 4.51 4.23 4.32 3.59 
11 ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ 

ระดับต้น  งานพัฒนาอาจารย ์ 80 80 80 60.47 50 42.04 
ระดับกลาง  งานพัฒนาอาจารย ์ 80 80 80 41.46 51.22 38.09 
ระดับสูง  งานพัฒนาอาจารย ์ 80 80 80 50 50 33.33 

12. มีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล (ไมน่้อยกว่า/เรื่อง) งานบริหารงานบุคคล 2  2  2  2 2 2 
13. ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ/กิจกรรมตามแผน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ) งานบริหารงานบุคคล 80 80 80 87.00 90.00 70.00 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2563 
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งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รายละเอียดเพิ่มเติมมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ท่ีระดับ 5 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
           ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยน าผลการประเมินมาท าการ
ปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และน าแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้ในการวางแผนด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย “แผนการ
บริหารบุคลากร” รับผิดชอบโดยงานบริหารงานบุคคล และ “แผนการพัฒนาบุคลากร” รับผิดชอบโดย งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
           ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยงานบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นการด าเนินงานโครงการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้ร้อยละ 33.34 
(5 โครงการ)  จากท้ังหมด 15 โครงการตามที่ปรากฏใน กนผ.02  ประกอบไปด้วยโครงการ  

1) กิจกรรมที่ 16 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความสุขมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 จาก 4 ครั้ง  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ  ชั้น  5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ศาสตร์ 

2) กิจกรรมที่ 17 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความสุข ประจ าหน่วยงาน ครั้งที่ 1 จาก 2 ครั้ง  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ชั้ น 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ศาสตร์และ 

3) กิจกรรมที่ 18 อบรมเชิงปกิบัติการ หัวข้อการสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์  
4) กิจกรรมที่ 21 การวิ่งเก็บระยะทาง(Virtual Run) ชมรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 1 จาก 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน -13 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมโครงการอย่างเป็นทางการ 52 คน  
5) กิจกรรมที่ 23 บ าบัดความเครียดด้วยแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน -13 ธันวาคม 2562โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 

ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  (เฉพาะงานบริหารงานบุคคลดูแล) 
            มหาวิทยาลัยมีนโยบายแผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม มีโครงการที่
ได้ยกเลิกเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส (COVID-19) จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 46.66 ดังนั้น เหลือจ านวนโครงการที่ต้อง ด าเนินการ
จริงจ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม   
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จากจ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม    
1. มีโครงการที่ บรรลุผลส าเร็จ จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75 ประกอบไปด้วยโครงการ ดังนี้ 

      โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ  
        1. กิจกรรม 28 จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
        2. กิจกรรม 18. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน  
        3. กิจกรรม23 บ าบัดความเครียดด้วยแบดมินตัน (ชมรมแบดมินตัน)  
        4. กิจกรรม 25. อาหาร-เครื่องดื่ม เพ่ือสุขภาพ (ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ)  
    และโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  
         5 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการด าเนินการรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส   ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
        6. กิจกรรม อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  

2. มีโครงการที่ ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม    
       เนื่องจากด าเนินกิจกรรมไม่ครบตามจ านวนครั้งที่ ระบุในแผนเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ซึ่งจ าเป็นต้องชะลอโครงการ เพ่ือสร้าง
ระยะห่างทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 25 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารงานบุคคล ด าเนินการจัดท า สรุปรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารบุคลากร (HRM) ของปีงบประมาณ 2563 
เสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ และเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2564  
โดยจะมีการปรับปรุงแก้ไข ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงวิธีการจัดท าโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์   
1.1 มีจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

         ตชว 1. ระดับความส าเร็จของการมีและใช้แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
: บรรลุเป้าหมาย 
        ตชว 2. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผน”  ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย 
   1.2 และมีกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก HR SCORECARD ในมิติที่ 1 ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 2 โครงการ   ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ  

 1.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : งานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เตรียมจัดหาแนวทางในการท ากิจกรรมตามแผนโดย
วิธีการอ่ืนแม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ      
2.1 มีจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

                ตชว 3.ระดับความส าเร็จของการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
2.2 และมีกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก HR SCORECARDในมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของ

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency)จ านวน 7 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 3 โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ และรอ
ด าเนินการ 3 โครงการ 

2.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการเนื่องจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และโครงการที่ รอ
ด าเนินการเนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น1.1 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเตรียมจัดหาแนวทางในการท ากิจกรรมตามแผนโดย
วิธีการอ่ืนแม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึน เพ่ือให้กิจกรรมที่ก าหนดสามารถด าเนินงานได้ตามแผน และ 1.2 ปรับปรุงการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่อาจจะไม่ต้อง
วัดเชิงปริมาณ แต่ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างเดียว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและสภาพแวดล้อม เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.1 มีจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายของแผน 5 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

ตชว 4 ร้อยละของการสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ถูกต้องและทันตามระยะเวลาก าหนด ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
ตชว 5 ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่ก าหนดผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
ตชว 6. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (5.1) ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
ตชว 7. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (5.3)ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ตชว 8. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
ตชว 9. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร ต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคคล (5.7)ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

3.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก HR SCORECARD ในมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)จ านวน 23  โครงการ ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ รอด าเนินการ 6 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 11 
โครงการ  ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมายโครงการเกิดจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการเนื่องจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และโครงการที่รอด าเนิ นการ
เนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น  

1.1 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเตรียมจัดหาแนวทางในการท ากิจกรรมตามแผนโดยวิธีการอ่ืนแม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เพ่ือให้
กิจกรรมที่ก าหนดสามารถด าเนินงานได้ตามแผน และ  

1.2 ปรับปรุงการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่อาจจะไม่ต้องวัดเชิงปริมาณแต่ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างเดียว  



 
11 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจ านงในการบริหารที่สุจริต  
   4.1 มีจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ดังนี้  
        ตชว 10. มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA ในภาพรวม ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

4.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลักHR SCORECARD ในมิติท่ี 4 บริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจ านงในการบริหารที่สุจริต จ านวน 2 โครงการ ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน   
    5.1 มีจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
        ตชว 11. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 

ตชว 12. จ านวนสวัสดิการ และสิ่งอ านวยความ สะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร  ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

5.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก HR SCORECARD ในมิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน จ านวนทั้งสิ้น 12 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 4 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ และยกเลิกโครงการ 6 โครงการ 
โดยมีสาเหตุ การยกเลิกโครงการเนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมให้ครบตามจ านวนครั้ง ที่ก าหนดในแผน เนื่องจากต้อง
เว้นระยะห่างทางสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

5.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการ ดังนั้น 
 1.1 บริหารงานบุคคล เตรียมจัดหาแนวทางในการท ากิจกรรมการประชุมตามแผนโดยวิธีการอ่ืนโดยอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ  

     1.2 จัดเก้บข้อมูลคณะกรรมการฯ/สมาชิก กลุ่ม ชมรม เพ่ือให้มีช่องทางติดต่อหรือประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
     1.3 ก าหนด กิจกรรม/โครงการที่ เป็นความร่วมมือกันโดยไม่ต้องรวมกลุ่ม หรือจัดท ากิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยๆที่มีสมาชิกจ านวนไม่มาก สามารถ
ดูแลป้องกันสุขภาพได้ 
 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
             - มีการน าผลการประเมินมาจัดประชุมงานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือทบทวนแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2563 และจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 ในการนี้งานบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งจัดท าผลการวิเคราะ ห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปีงบประมาณ 2563 ตามข้อ O28  ตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และน าผลดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแผนในปีงบประมาณ 2564  
   รายงานวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 


