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๑.๑ ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้วโดยมีกำรทบทวนและ

ปรับปรุงค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job 

Description) ให้สอดคล้องกับภำรกิจขององค์กร 

และมีควำมเป็นปัจจุบันในเชิงโครงสร้ำงมำกท่ีสุด 

(เอกสำรแนบท่ี ๑)

๒.๑ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ปรับปรุงคร้ังท่ี ๒

๓.๑ ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน

๓.๒ กำรด ำเนินกำรเสร็จส้ิน

๓.๓  กำรด ำเนินกำรอยู่ระหว่ำงปรับปรุง 

ประสำนงำน และรวบรวม ข้อมูลส่ิงท่ีจ ำเป็น

ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆท่ีต้องใช้เพ่ือออกแบบ

กระบวนกำรตลอดจนเอกสำรท่ีต้องใช้ในกำร

ด ำเนินกำรต่อไป

ผลกำรด ำเนินกำรในช่วง ไตรมำสท่ี ๒

ปีงบประมำณ ๒๕๖๔

“กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่สถำบันโดยยึดหลักธรรมำภิบำล” 

พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓. สนับสนุนและสร้ำงควำมพร้อมในกำร

เร่ิมงำนให้แก่บุคลำกรใหม่ และสร้ำง

ควำมประทับใจอีกท้ังยังส่งเสริม

ภำพลักษณ์องค์กรในแง่ควำมพร้อม

๓.๑ จัดกิจกรรมปฐนิเทศบุคลำกรใหม่ 

(Orientation)

๓.๒ จัดท ำรำยกำรส่ิงท่ีจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร

ให้บุคลำกรใหม่ (Check list)

๓.๓ จัดเตรียมชุดส่ิงของเคร่ืองใช้พ้ืนฐำนท่ี

จ ำเป็นไว้ให้บุคลำกรใหม่เพ่ือพร้อมใช้ในวัน

เร่ิมงำน (ตำมควำมจ ำเป็นของแต่ละต ำแหน่ง

งำน)

๓.๑ ควำมส ำเร็จของกำรจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่

๓.๒ ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำร

ด ำเนินกำรตำมรำยกำร

๓.๓  ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรใหม่

ระดับ ๕

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๕

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

(สผ.)

๒. เอกสำรท่ีใช้ในกำรรับสมัครงำนมีกำร

เก็บข้อมูลส ำคัญท่ีจ ำเป็นต่อกำรสรรหำ

บุคลำกรอย่ำงครบถ้วนเพียงพอต่อกำร

สรรหำบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพ

๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงเอกสำรใบสมัคร

และเอกสำรท่ีใช้ในกำรประเมินต่ำงๆ ให้

สอดคล้องกับภำรกิจขององค์กรและมีควำม

เป็นปัจจุบันท่ีสุด

๒.๑ ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง

ใบสมัครและเอกสำรท่ีใช้ในกำรรับสมัครงำน

ร้อยละ ๑๐๐

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

(สผ.)

มิติท่ี ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสท่ี ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรใช้ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

๒. เพ่ือสนับสนุนให้สถำบันด ำเนินงำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้

๓. เพ่ือพัฒนำกำรสรรหำบุคลำกรให้มีคุณภำพ และมีแรงจูงใจใฝ่หำผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในระดับสูงเข้ำมำปฏิบัติงำน

๔. เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถ และสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

๕. เพ่ือพัฒนำและธ ำรงรักษำบุคลำกรท่ีมีคุณค่ำให้ปฏิบัติงำนในระดับท่ีพึงปรำรถนำของสถำบัน

ผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย/ผลงานตัวช้ีวัด (KPIs)แผนงาน/โครงการเป้าประสงค์

ระยะเวลาในการด าเนินการ

๑. มุ่งสร้ำงประสิทธิภำพของบุคลำกร

๒. มุ่งเสริมสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรท่ีมีให้มีคุณค่ำ

๓. เน้นกำรจัดองค์กำรให้อยู่ในฐำนะเป็นศูนย์กลำงบริหำรทรัพยำกรบุคคล

๑. รำยละเอียดค ำอธิบำยต ำแน่งงำนมี

ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยพันธกิจของ

สถำบัน

๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงค ำบรรยำย

ลักษณะงำน (Job Description) ให้

สอดคล้องกับภำรกิจขององค์กร และมีควำม

เป็นปัจจุบันท่ีสุด

๑.๑ ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรปรับค ำ

บรรยำยลักษณะงำน

ร้อยละ ๑๐๐

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

(สผ.)
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ผลกำรด ำเนินกำรในช่วง ไตรมำสท่ี ๒

ปีงบประมำณ ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย/ผลงานตัวช้ีวัด (KPIs)แผนงาน/โครงการเป้าประสงค์

ระยะเวลาในการด าเนินการ

๑.๑ ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้ว

๑.๒ กำรด ำเนินกำรชะลอตัวช่ัวครำวเน่ืองจำก

ภำวะกำรระบำดของไวรัส โควิด ๑๙

๑.๓ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร โดยเน้นให้

สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๒.๑ กำรด ำเนินกำรชะลอตัวช่ัวครำวเน่ืองจำก

ภำวะกำรระบำดของไวรัส โควิด ๑๙

๒.๒ อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรรับ

สมัคร และเก็บข้อมูลกำรสมัครงำนทำงช่องทำง

ออนไลน์โดยค ำนึงถึงข้อกฎหมำยเร่ือง พรบ.

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๑ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรโดยได้ท ำกำรศึกษำ

เทียบเคียงกับหน่วยงำนท้ังภำครัฐ และเอกชน และ

ได้ด ำเนินกำรร่ำงพจนำนุกรมสมรถนะขององค์กร 

รวมถึงคู่มือกำรประเมินสมรรถนะขององค์กร ซ่ึง

ขณะน้ี (ท ำส ำเร็จไปแล้วรำวร้อยละ ๘๐ ของ

เน้ือหำท้ังหมด)

๔.๒ รอด ำเนินกำรตำมแผนงำนโดยจะเร่ิม

ด ำเนินกำรหลังจำกออกแบบพจนำนุกรมสมรรถนะ

 และคู่มือกำรประเมินสมรรถนะเสร็จส้ินแล้ว

๔.๓ รอด ำเนินกำรตำมแผนงำนโดยจะเร่ิม

ด ำเนินกำรหลังจำกออกส ำรวจ และประเมิน

ช่องว่ำงของสมรรถนะเสร็จส้ินแล้ว

๔.๔ รอกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน

๔.๕ รอกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน

๔. สร้ำงแผนกำรพัฒนำรำยบุคคลท่ี

เหมำะสมกับกำรพัฒนำบุคลำกรโดยอิง

จำกแนวคิดเร่ืองสมรรถนะ 

(Competency Based)

๔.๑ ก ำหนดสมรรถนะท่ีสถำบันต้องกำรใน

แต่ละระดับ

๔.๒ ส ำรวจหำช่องว่ำงของสมรรถนะในแต่

ละตัวบุคคล (Competency Gap)

๔.๓ สร้ำงแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) โดย

อิงตำมข้อมูลท่ีได้จำกกำรส ำรวจ

๔.๔ ด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนท่ีได้วำงไว้

๔.๕ ติดตำมและสรุปผลกำรพัฒนำ

๔.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรก ำหนด

สมรรถนะท่ีสถำบันต้องกำรในแต่ละระดับ

๔.๒ ร้อยละของบุคลำกรท่ีผ่ำนกำรท ำ

ส ำรวจหำช่องว่ำงทำงสมรรถนะ

๔.๓ ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำง

แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)

๔.๔ ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนงำน

๔.๕ ร้อยละของผลกำรพัฒนำท่ีได้รับกำร

ติดตำมและสรุปผล

ระดับ ๕

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๔

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

(สผ.) /ร่วมกับต้นสังกัด

ของบุคลำกรผู้น้ัน

มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพและก าหนดมาตรการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

๑. ได้มำซ่ึงบุคลำกรซ่ึงมีคุณสมบัติและ

ควำมสำมำรถสอดคล้องกับต ำแหน่งงำน

ท่ีสถำบันก ำหนด

๑.๑ น ำแบบทดสอบทำงจิตวิทยำ (DISC) มำ

ใช้ประกอบกำรคัดเลือกผู้สมัครเบ้ืองต้น

๑.๒ ด ำเนินกำรสรรหำในเชิงรุกมำกข้ึน เช่น

กำรร่วมงำน Jobfair ต่ำงๆ 

๑.๓ กำรเพ่ิมช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์

โดยเน้นท่ีช่องทำงออนไลน์

๑.๑ ร้อยละของผู้สมัครท่ีท ำแบบทดสอบ

ทำงจิตวิทยำ

๑.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรสรรหำเชิงรุก

๑.๓ ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพ่ิมช่องทำง

ประชำสัมพันธ์

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๓

ระดับ ๕

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

(สผ.)

๒. ระยะเวลำในกำรสรรหำบุคลำกร

ส ำหรับเข้ำบรรจุท ำงำนท่ีสถำบันมีควำม

รวดเร็วมำกข้ึนและมีจ ำนวนผู้สมัครมำก

ข้ึน

๒.๑ ด ำเนินกำรสรรหำในเชิงรุกมำกข้ึน เช่น

กำรร่วมงำน Jobfair ต่ำงๆ 

๒.๒ กำรเพ่ิมช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์

โดยเน้นท่ีช่องทำงออนไลน์

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพ่ิมควำมเร็ว

ในกระบวนกำรสรรหำ

๒.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพ่ิมควำมเร็ว

ในกระบวนกำรสรรหำ

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

(สผ.)
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ผลกำรด ำเนินกำรในช่วง ไตรมำสท่ี ๒

ปีงบประมำณ ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย/ผลงานตัวช้ีวัด (KPIs)แผนงาน/โครงการเป้าประสงค์

ระยะเวลาในการด าเนินการ

๑.๑  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรโดยอยู่ในข้ันตอนกำร

ออกแบบเอกสำรท่ีใช้ในกระบวนกำร

๑.๒  ด ำเนินกำรเสร็จส้ินในกำรออกแบบ และ

ก ำนหดกระบวนกำรในกำรท ำ Exit Interview เพ่ือ

เก็บข้อมูล และน ำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ใน

องค์กรต่อไป (เอกสำรแนบท่ี ๕)

๑.๓ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโดยอยู่ในข้ันตอน

กำรออกแบบเอกสำรท่ีใช้ในกระบวนกำร

๑.๑ ด ำเนินกำรร่ำงโครงกำรส่งเสริมจริยธรรม 

และปลูกฝังค่ำนิยมกำรต่อต้ำนทุจริตในองค์กร 

ตลอดจนน ำเสนอต่อทำงกระทรวงพำณิชย์

เรียบร้อยแล้ว (เอกสำรแนบท่ี ๖)

๑.๒ ด ำเนินกำรคู่ขนำนไปกับทำง ศปท. ในกำร

ด ำเนินกำรระบบกำรร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง

๑.๓  โครงกำรบำงโครงกำรท่ีร่ำงไว้ในแผนงำนมี

เหตุต้องหยุดชะงักลงช่ัวครำวจำกภำวะกำรระบำด

ของไวรัส โควิด ๑๙

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ปรับปรุงระบบการประเมินด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างระบบท่ีเหมาะสม

มิติท่ี ๔ ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้าง เสริม ความโปร่งใสในกระบวนการท างานและบุคลากร สู่ความเป็นองค์กรสีขาวไร้การทุจริตท้ังทางตรงและทางอ้อม

๑. ระบบกำรประเมินผลมีควำมโปร่งใส

และเปิดโอกำสให้ผู้ถูกประเมินได้มีพ้ืนท่ี

ในกำรแสดงควำมคิดเห็นมุมกลับ

๑.๑ จัดให้มีกำรประเมินผลย้อนกลับเม่ือมี

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำย

๑.๒ จัดให้มีกำรประเมินย้อนกลับเม่ือ

ประเมินผลกำรทดลองงำน

๑.๓ จัดให้มีกำรประเมินย้อนกลับเม่ือมีกำร

สอนงำน (On the job training) หรือมีกำร

น ำนวัตกรรมใหม่มำใช้ในสถำบัน

๑.๑ ร้อยละของบุคลำกรท่ีท ำกำรประเมิน

ย้อนกลับเม่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำปี

๑.๒ ร้อยละของบุคลำกรท่ีท ำกำรประเมิน

ย้อนกลับเม่ือประเมินทดลองงำน

๑.๓ ร้อยละของบุคลำกรใหม่ท่ีท ำกำร

ประเมินย้อนกลับเม่ือมีกำรสอนงำน

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

(สผ.)

๑.๑ จัดให้มีกำรอบรมท่ีส่งเสริมจริยธรรม 

และปลูกฝังค่ำนิมกำรป้องกันทุจริตในองค์กร

 ตลอดจนก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ี

ท ำให้เกิดควำมโปร่งใสในองค์กร

๒.๑ จัดให้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย

ในรูปแบบดิจิทัล ตลอดจนก ำหนดแนว

ทำงกำรปฏิบัติงำนท่ีท ำให้เกิดควำมปลอดภัย

ในรูปแบบดิจิทัล

๑.๑ ร้อยละของบุคลำกรในสถำบันท่ีเข้ำรับ

กำรอบรม

๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำควำมรู้

และกรอบแนวทำงกำรกำรปฏิบัติงำนไปใช้

จริงเพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยทำงดิจิทัล

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๕
ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

(สผ.)

๑. สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

กำรป้องปรำมทุจริต

๒. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บ

ข้อมูล และกำรรักษำควำมปลอดภัยใน

รูปแบบดิจิทัล
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ผลกำรด ำเนินกำรในช่วง ไตรมำสท่ี ๒

ปีงบประมำณ ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย/ผลงานตัวช้ีวัด (KPIs)แผนงาน/โครงการเป้าประสงค์

ระยะเวลาในการด าเนินการ

๑.๑ มีกำรด ำเนินกำรศึกษำเทียบเคียงกับ

หน่วยงำนอ่ืนท้ังภำครัฐ และเอกชน เพ่ือน ำมำปรับ

ใช้กับองค์กร

๒.๑  มีกำรด ำเนินกำรศึกษำเทียบเคียงกับ

หน่วยงำนอ่ืนท้ังภำครัฐ และเอกชน เพ่ือน ำมำปรับ

ใช้กับองค์กร

 ๒.๒ โครงกำรร่วมงำน Job Fair มีเหตุต้อง

หยุดชะงักลงช่ัวครำวจำกภำวะกำรระบำดของไวรัส

 โควิด ๑๙

๒.๓ เบ้ืองต้นมีกำรรับนักศึกษำจำกสถำบันต่ำงๆ

เข้ำฝึกงำนภำยในองค์กร (ชะลอตัวช่ัวครำวจำก

ภำวะกำรระบำดของไวรัส โควิด ๑๙) 

๑.๑ ทบทวนสวัสดิกำรนอกเหนือจำกท่ี

กฎหมำยได้ก ำหนดไว้ ของบุคลำกรใน

สถำบันและปรับเปล่ียนเพ่ือตอบสนองควำม

ต้องกำรของบุคคลน้ันๆอย่ำงแท้จริง โดยอิง

กรอบควำมเท่ำเทียมกันตำมท่ีสถำบันก ำหนด

๑.๑ ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ี

เก่ียวข้อง

ระดับ ๔

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

(สผ.)

มิติท่ี ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ สร้างสมดุลความสุขระหว่างชีวิตและการท างานให้บุคลากร สู่ความเป็นสถานท่ีท างานแสนสุขอันน าไปสู่ความผูกพันต่อองค์กรและเกิดผลลัพธ์การ

ท างานท่ีดีข้ึน

๑. ปรับเปล่ียนสวัสดิกำรท่ีมีเพ่ือตอบ

โจทย์ควำมต้องกำรของบุคลำกรใน

สถำบันมำกข้ึน

ระดับ ๑ ได้คะแนนกำรประเมินร้อยละ ๒๐

ระดับ ๒ ได้คะแนนกำรประเมินร้อยละ ๔๐

ระดับ ๓ ได้คะแนนกำรประเมินร้อยละ ๖๐

ระดับ ๔ ได้คะแนนกำรประเมินร้อยละ ๘๐

ระดับ ๕ ได้คะแนนกำรประเมินร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละควำมส ำเร็จ

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

๒.๑ ส ำรวจเพ่ือท ำกำรเปรียบเทียบ 

(benchmarking) กับองค์กรในลักษณะ

เดียวกันเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรแข่งขันใน

ตลำดแรงงำนตำมควำมเหมำะสม

๒.๒ ออกงำน Job fair เพ่ือสร้ำงควำมเป็นท่ี

รู้จัก (Employee Branding) ให้เกิดแก่

สถำบัน

๒.๓ ท ำโครงกำร "Young Talent" คือกำร

ดึงดูดนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรฝึกงำนกับทำง

สถำบันและมีผลกำรปฏิบัติงำนตลอดจนกำร

เรียนรู้ท่ีดี ให้เข้ำท ำงำนกับทำงสถำบันต่อไป

๒.๑ ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำร

เปรียบเทียบ

๒.๒ ร้อยละของกำรท่ีสถำบันเป็นท่ีรู้จักจำก

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนท้ังหมด

๒.๓ ร้อยละของนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก

และตกลงร่วมงำนกับทำงสถำบัน

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๐

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

(สผ.)

ค าอธิบายเกณฑ์ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ

๒. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันในตลำดแรงงำน

ระดับควำมส ำเร็จ

ระดับควำมพึงพอใจ

ระดับควำมผูกพัน


