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ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
 
 ตามแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี ได้ก าหนดแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และด ารงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการท างานที่มีความสุข  
ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 

1. จ านวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา คน - - - - - - - - 
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 40 43.97 50 38.32 50 - 50 - 
3. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 50 45.39 55 40.72 60 - 60 - 
4. จ านวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ยื่นขอประเมินผล
งานสู่ระดับที่สูงขึ้น 

คน - - 1 1 2 - 3 - 

5. ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษที่สถาบันก าหนด 

ร้อยละ 30 7.83 35 63.90 40 - 45 - 

6. คะแนนเฉลี่ยบรรยากาศจริยธรรมของสถาบัน คะแนนเฉลี่ย 3.80 3.65 3.80 4.15 4.00 - 4.00 - 
7. คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน คะแนนเฉลี่ย 3.50 3.78 3.80 4.28 4.00 - 4.00  - 

 

** หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา ของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)  
ได้รับอนุมัติจากสถาบันในการขอปรับค่าเป้าหมาย โดยจะเริ่มมีจ านวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 
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รายละเอียดการด าเนินการตามตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันระยะ 4 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น มีตัวชี้วัดจ านวน 7 ตัวชี้วัด มีการด าเนินการตามตัวชี้วัด
จ านวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การด าเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
43.97 และ ตัวชี้วัดที่ 7 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน มีคะแนนเฉลี่ย 3.80  

2. การด าเนินการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 
45.39 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันก าหนด คิดเป็นร้อยละ 7.83 และตัวชี้วัดที่ 6 คะแนนเฉลี่ย
บรรยากาศจริยธรรมของสถาบัน มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 การปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันระยะ 4 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น มีตัวชี้วัดจ านวน 7 ตัวชี้วัด มีการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดจ านวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การด าเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ยื่นขอประเมินผลงานสู่ระดับ 
ที่สูงขึ้น จ านวน 1 คน ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันก าหนด คิดเป็นร้อยละ 63.90 ตัวชี้วัดที่ 6 
คะแนนเฉลี่ยบรรยากาศจริยธรรมของสถาบัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 และตัวชี้วัดที่ 7 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.28 

2. การด าเนินการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก คิดเป็น 
ร้อยละ 38.32 และตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40.72 
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 จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสถาบันระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปตามตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากโครงการพัฒนาบุคลากรที่ฉายแวว ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดจ านวนบุคลากร 
ฉายแววที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (2562 – 2565) แต่เนื่องด้วยสถาบันยังไม่มีระบบ 
การส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการท่ีชัดเจน จึงอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรฉายแวว 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 นั้น มีค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 40 และร้อยละ 50 ตามล าดับ มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 43.97 ผ่านค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 38.32 มีผลคะแนนไม่ผ่านค่าเป้าหมายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตั้งไว้ร้อยละ 50 และยังมีค่าคะแนนต่ ากว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรสถาบัน
สายวิชาการคุณวุฒิระดับปริญญาเอกลาออกจากการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ราย และมีผู้เกษียณอายุ จ านวน 1 ราย มีการสรรหาบุคลากรสายวิชาการวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท และมีบุคลากรสถาบันสายวิชาการที่ครบเกณฑ์ เพ่ิมขึ้น 9.5 คน ท าให้สถาบันมีจ านวนอาจารย์ครบเกณฑ์ที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
สถาบันมีคะแนนร้อยละบุคลากรสถาบันสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ลดลงร้อยละ 5.65 

 ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 นั้น มีค่าเป้าหมายร้อยละ 
50 และร้อยละ 55 ตามล าดับ มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการที่มีที่มีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 45.39 มีผลการด าเนิ นการไม่ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40.72 มีผลคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีค่าคะแนนต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน ได้รับการเทียบต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และมีผู้เกษียณอายุต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 คน (ไม่รวมผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์บริการการพยาบาล ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ) ส่งผลให้สถาบันมีคะแนนร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ลดลงร้อยละ 4.67 

 ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ยื่นขอประเมินผลงานสู่ระดับที่สูงขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสถาบัน
สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 1 คน เสนอขอประเมินผลงานในระดับที่สูงขึ้น ผ่านค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 1 คน 
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 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2563 มีค่าเป้าหมายร้อยละ 30 และ 35 ตามล าดับ มีบุคลากรสถาบันสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่ก าหนด คิดเป็นเป็นร้อยละ 7.83 
มีผลการด าเนินการไม่บรรลุค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินการร้อยละ 63.90 มีผลการด าเนินการ
บรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 56.07 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คะแนนเฉลี่ยบรรยากาศจริยธรรมของสถาบัน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 มีค่าเป้าหมายคะแนนเฉลี่ย  3.80  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับคะแนนเฉลี่ย 3.65 มีผลการด าเนินการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.15 
บรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ่0.5 คะแนน 

 ตัวชี้วัดที่ 7 คะแนนเฉลี่ยความยึดม่ันผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 นั้น มีค่าเป้าหมายคะแนน
เฉลี่ย 3.50 และ 3.80 ตามล าดับ สถาบันมีค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 และ 4.28 ตามล าดับ มีผลการด าเนินการ
บรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ 0.5 คะแนน 
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ส่วนที่ 2 สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวชี้วัดการด าเนินการตามโครงการ/แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. ร้อยละของการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน ร้อยละ 80 79.19 มีโครงการตามแผนงาน 21 

โครงการ ด าเนินการแล้ว 
16 โครงการ 

2. จ านวนกลุ่มของเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
(หมายเหตุ: กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 

กลุ่ม 3 3  

3. จ านวนชั่วโมงที่บุคลากรสถาบันสายวิชาการได้รับการพัฒนาในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า 15 100 บุคลากรสถาบัน 
สายวิชาการจ านวน 79.5  

4. จ านวนชั่วโมงท่ีบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนา ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า 10 98.89 
 

บุคลากรสถาบัน 
สายสนบัสนุนวิชาการ
จ านวน 90 คน  
ไม่ผา่นเกณฑ์ 1 คน  
(6 ช่ัวโมง) 
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ส่วนที่ 3 สรุปการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน ผล 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น
และทักษะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 

1. งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ร้อยละของบุคลากรใหมไ่ดร้ับ
การปฐมนิเทศ 

ร้อยละ 100 92.86 ร้อยละ 92.86 *** บุคลากรบรรจตุั้งแต่
วันท่ี  1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 มี
จ านวน 28 คน  
สายวิชาการ 15 คน บุคลากรสถาบันสาย
สนับสนุนวิชาการ  
13 คน (มีบุคลากรใหมไ่ด้รับการ
ปฐมนิเทศ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86) 
**หมายเหตุ มีบคุลากรสถาบันสาย
วิชาการ 2 คนที่ไม่ไดเ้ข้ารับการปฐมนิเทศ 
เนื่องจากเพิ่งบรรจุเข้าปฏิบัติงานที่
สถาบัน วันท่ี 1 กันยายน 2563) 

2. งานอบรมด้านสาธารณภัย การ
ปฐมพยาบาล และอัคคภีัย 

ร้อยละของบุคลากรสถาบัน
ได้รับการให้ความรู้ การฝึก
ปฏิบัติด้านสาธารณภัย การ
ปฐมพยาบาล และอัคคภีัย 

ร้อยละ 90 83.64  

3. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่
สอบผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ภาษาอังกฤษท่ีสถาบัน
ก าหนด* 

ร้อยละ 35 63.90  

4. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - วิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ
ออนไลน ์

ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่
ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 77.03  
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน ผล 

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่
เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 80 95 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสถาบัน
สายสนบัสนุนวิชาการ จ านวน 20 คน 
มีผู้เข้าอบรม จ านวน 19 คน 

6. ทักษะการสื่อสารและการ
ให้บริการ 

ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่
เข้ารับการอบรม 
 

ร้อยละ 80 87.5 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสถาบัน
สายสนบัสนุนวิชาการ จ านวน 40 คน 
มีผู้เข้าอบรม จ านวน 35 คน 

7. การท างานร่วมกับคนต่างวัย - - - - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสภาวะโรค
ระบาด Covid-19 

8. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลย ี
 - ศาสตร์การสอนออนไลน์  

ร้อยละของจ านวนบุคลากร
สถาบันสายวิชาการเข้าร่วม
การอบรม 

ร้อยละ 80 64.15 มีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม 51 คน 
จากจ านวนบุคลากรสถาบันสายวชิาการที่
ครบเกณฑ์จ านวน 79.5 คน  

9. Professional Standard 
Framework : PSF 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสภาวะโรค
ระบาด Covid-19 

10. เรื่องใกล้ตัว พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

ร้อยละของความพึงพอใจใน
การอบรม 

ร้อยละ 80 84.36  

11. การจัดท าร่างขอบเขตงาน 
(TOR) 

ร้อยละของความพึงพอใจใน
การอบรม 

ร้อยละ 80 90.60  

2. พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหส้อดรบักับ
พันธกิจและเอกสักษณ์
ของสถาบัน 
 

1. โครงการสานสัมพันธ์สร้างความ
ผูกพันกับองค์กร 
 

คะแนนเฉลีย่ความยดึมั่น
ผูกพันของบุคลากรต่อ
สถาบัน 

คะแนน 3.80 4.28  

จ านวนกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความยึดมั่นผูกพัน 

กิจกรรม 3 - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสภาวะโรค
ระบาด Covid-19 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน ผล 

2. โครงการส่งเสรมิสุขภาพบุคลากร
สถาบัน 

จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

กิจกรรม 2 4 1. กิจกรรม STIN FITNESS 
2. กิจกรรมลดน้ าหนักเปลี่ยนชีวิต  
3. กิจกรรมให้ความรู้ในการออกก าลังกาย
และการบริโภคอาหารให้เป็นประโยชน์  
4. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการและบคุลากร
สายสนบัสนุนวิชาการทีส่อดรับกับ
การเปลีย่นแปลงในยุคดิจิตอล 
(อบรมภายนอก+ภายใน) 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตรงตาม
สายงาน 

ร้อยละ 100 79.90 ผู้ไดร้ับการพัฒนาสายวิชาการจ านวน  
85 คน สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 74 
คน รวม 159 คน จากจ านวนท้ังหมด  
199 คน 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
บริหาร 

ร้อยละของบุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งบริหารได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการ
บริหาร 

ร้อยละ 100 - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสภาวะโรค
ระบาด Covid-19 

5. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ (Faculty Practice) 

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ 

ร้อยละ 100 83.65 บุคลากรสถาบันสายวิชากรจ านวน ที่ครบ
เกณฑ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 79.5 ได้รับการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญ จ านวน 66.5 ไม่ไดร้ับการ
พัฒนา 13 คน 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั นวัตกรรม หรอื
งานสร้างสรรค ์

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 90 79.25 บุคลากรสายวิชาการไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพงานวิจัย จ านวน 63 คน ต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ครบเกณฑ์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 
79.5 คน 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน ผล 

7. โครงการการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมของบุคลากรสถาบัน 

คะแนนเฉลีย่บรรยากาศ
จริยธรรมของสถาบัน 

คะแนน 
 

3.80 
 

4.15 
 

มีการด าเนินงานส่งเสริมจรรยาบรรณ 
โดยจดัท าเป็นสื่อ infographic เผยแพร่
ใน website สถาบัน 

3. ติดตั้งระบบพัฒนา
บริหารงานบุคคลที่
ส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากร (Career 
Path) 
 

1. งานพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 
- ปริญญาเอก 

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 50 38.32 มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการจ านวน 32 
คน ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ครบ
เกณฑ์ จ านวน 83.5 คน 

2. งานพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 
 
 
 

 

40.72 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีบุคลากร
สถาบันสายวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 
จ านวน  3   คน รองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 คน และ
ต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 2 คน) ของจ านวน
บุคลากรสถาบันสายวิชาการที่ครบเกณฑ์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน 83.5 คน 
 

3. โครงการส่งเสรมิความก้าวหนา้
ตามสายงานของบุคลากร (Career 
Path) 
 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ยื่นขอ
ประเมินผลงานสู่ระดับท่ี
สูงขึ้น 

คน 1   1 อยู่ระหว่างการแกไ้ขผลงาน เพื่อให้
เข้าเกณฑ์การประเมินให้เข้าสูร่ะดบัท่ี
สูงขึ้นต่อไป 
 

4. โครงการพัฒนาความก้าวหนา้ของ
สายสนบัสนุนวิชาการ 
 



 

- 10 - 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน ผล 

4. จัดท าระบบพัฒนา
บุคลากร 
ฉายแวว (Talent 
Management) 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ฉายแวว 
(Talent Management) 

จ านวนบุคลากรฉายแววที่
ได้รับการพัฒนา 

- - -  

2. โครงการจัดท าระบบพัฒนา
บุคลากรฉายแวว (Talent 
Management System) 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การจัดท าระบบพัฒนา
บุคลากร 
ฉายแวว (Talent 
Management System) 

ร้อยละ 100 - อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบพัฒนา
บุคลากรฉายแวว 

หมายเหตุ  *  ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

การพัฒนาบุคลากร ด้านที่ 4 จัดท าระบบพัฒนาบุคลากรฉายแวว (Talent Management) โครงการพัฒนาบุคลากรที่ฉายแวว ซึ่งก าหนด
ตัวชี้วัดจ านวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (2562 – 2565) แต่เนื่องด้วย
สถาบันยังไม่มีระบบการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการที่ชัดเจน จึงอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบพัฒนา
บุคลากรฉายแวว 

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบัน ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จัดสรร 2,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 645,709.03 บาท (หมายเหตุ : มีเงิน
งบประมาณคงเหลือ 1,354,290.97 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงท าให้การด าเนินการในบาง
โครงการไม่เปน็ไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรที่วางไว้) 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อบรมภายในสถาบัน  (In-house Training) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

สรุปผลการประเมิน งบประมาณ 

1 20 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการอบรม “ทักษะการสื่อสารและการ
ให้บริการ” 
วิทยากรโดย ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร 

จ านวน 35 คน ค่าเฉลี่ยผู้เข้ารับการอบรมคิดเป็น ร้อย
ละ 87.5 รับสมัครบุคลากรเข้าอบรม 40 
คน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 35 คน 

4,291.50 บาท 

2 21 มกราคม 2563 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
“พัฒนาบุคลิกภาพ” รุ่นที่ 1 
วิทยากรโดย นางสาวอรชพร ชลาดล 

จ านวน 19 คน ค่าเฉลี่ยผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) “พัฒนาบุคลิกภาพ”  
รุ่นที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 95 รับสมัคร
บุคลากรเข้าอบรม 20 คน โดยมีผู้ส่งเข้า
รับการอบรม 20 คน มีผู้เข้าร่วม 19 คน 

4,500.00 บาท 

3 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 1/2563 
 

สายวิชาการ 
 8 คน 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 1/2563  

1,190.25 บาท 

4 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1/2563 
วิทยากรโดย นางปรีดิ์ฤทัย  เหล่าพูนพัฒน์ 

สายวิชาการ 
 6 คน 

สายสนับสนุน
วิชาการ 8 คน 

ร้อยละ 87.6 ของผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1/2563 จาก
จ านวน 16 คน  

7,300.00 บาท 
 

 

5 21-23 กรกฎาคม 2563 โครงการ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2/2563 
 

สายวิชาการ 
 10 คน 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 
ข้อเสนอแนะ 
- เพ่ิมหัวข้อในเรื่องของระบบการบริการ
ด้านสุขภาพ 
- หัวข้อเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

4,305.00 บาท 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

สรุปผลการประเมิน งบประมาณ 

6 25 สิงหาคม 2563 กิจกรรม ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2/2563 
วิทยากรโดย นางปรีดิ์ฤทัย  เหล่าพูนพัฒน์ 

สายวิชาการ 
 9 คน สาย

สนับสนุนวิชาการ 
9 คน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.10 
คิดเป็นร้อยละ 81.98 
ข้อเสนอแนะ 
- อยากอบรมนอกสถานที่เพ่ือสร้าง
บรรยากาศ 
- การบรรยายของวิทยากรท าให้ได้
มุมมองดี ๆหลายเรื่อง 
- เนื้อหาที่วิทยากรบรรยาย ควรมีเนื้อหา
ที่ลุ่มลึกมากกว่านี้ 
 
 

7,260.00 บาท 

7 14 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมด้านสาธารณภัย การปฐม
พยาบาล และอัคคีภัย 

วิชาการ 76 คน  
สายสนับสนุน 85 
คน และลูกจ้าง 

23 คน 

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 184 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.64 
เป็นบุคลากรสายวิชาการ 76 คน  สาย
สนับสนุน 85 คน และลูกจ้าง 23 คน 
(บุคลากรทั้งหมด 220 คน แบ่งเป็น สาย
วิชาการ 102 คน สายสนับสนุนวิชาการ 
90 คน และลูกจ้างของสถาบัน 28 คน) 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
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ล าดับ วัน เดือน ปี เรื่อง จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

สรุปผลการประเมิน งบประมาณ 

8 25-27 สิงหาคม 2563 กิจกรรม อบรมวิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ
ออนไลน์ 

อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง 171 คน 

คิดเป็นร้อยละ 77.03 ของบุคลากร
สถาบัน บุคลากรสายวิชาการจ านวน 74 
คน สายสนับสนุนวิชาการ 80 คน และ
ลูกจ้างของสถาบัน ลูกจ้าง 17 คน 
(บุคลากรทั้งหมด 222 คน แบ่งเป็น สาย
วิชาการ 103 คน สายสนับสนุนวิชาการ 
91 คน และลูกจ้างของสถาบัน 28 คน) 

- 

9 28 สิงหาคม 2563 กิจกรรม อบรม ในหัวข้อ “เรื่องใกล้ตัว พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” 

อาจารย์              
และเจ้าหน้าที่ 94 

คน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 
84.36 บุคลากรสถาบัน ณ วันที่ 28 
สิงหาคม 2563 มีจ านวน 222 คน มี
ผู้เข้าร่วม 94 คน ผู้ตอบแบบประเมินมี
ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการใน
ภาพรวม  

5,850.00 บาท 

10 8 กันยายน 2563 การอบรมในหัวข้อ “การจัดท าร่างขอบเขตงาน 
(TOR)” 

อาจารย์              
และเจ้าหน้าที่  

48 คน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.53 
ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรจัดการอบรมหลักสูตรนี้ต่อไป 
เพราะสถาบันอยู่ระหว่างด าเนินการตาม 
พ.ร.บ.ฯ 
- ควรมีการทบทวนหลักสูตรนี้ในทุก ๆ
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ 

9,750.00 บาท 

 


