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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือการประสานงานและติดตาม ในการสนับสนุนการปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร  และ
เป็นกรอบการด าเนินงานของวิทยาลัยให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะด าเนินการในอนาคต ให้สอดคล้องและสามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งการด าเนินการตามกรอบจะเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดล าดับความส าคัญของ
การด าเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เกิดจากการระดมความคิดในการก าหนด
นโยบาย สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เพ่ือไปพัฒนางาน ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพตลอดจนการรักษาไว้และท าให้วิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ต่อไป 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ≥ 25 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   ร้อยละ ≥ 33 
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา
สมรรถนะประจ าสายงาน 

ร้อยละ ≥ 95 

4. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน ร้อยละ ≥ 80 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญมากที่สุดในองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้

องค์กร สามารถด าเนินภารกิจต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง และยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน 

การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานให้เกิดความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากร 

เพื่อเป็นแนวทาง ในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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1.2 โครงสร้าง(วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1 . เ พ่ื อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Caree Path) ตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ≥ 25 ร้อยละ 17.07317 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น า
ทางวิชาการและบริหารงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1 )ร้ อ ย ล ะข อ งอ าจ าร ย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ ≥ 30 ร้อยละ 31.70732 

 2)ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะประจ า
สายงาน 

ร้อยละ ≥ 80 ร้อยละ 81.25 

 3)ร้อยละของผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนาตามแผน 

ร้อยละ ≥ 80 ร้อยละ 100 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

 
1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิต  (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มี
ความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการด าเนิน
ชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานใน
ระดับสากล มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 

วิจัย  (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและ
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

บริการวิชาการ 
(Academic and Community 
Services) 

ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและสังคม  

ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
(Arts and Culture Conservation ) 

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
เพ่ือด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และ

ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม “Wisdom faith and Social Leadership” 
 เสาหลัก (Pillar) (ใหม่ พ.ศ. 2560 ระดับมหาวิทยาลัย) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge) 
2) คุณธรรม (Moral) 
3) เครือข่าย (Partnership / Cooperation) 
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5) ความเป็นแบบอยา่งท่ีดีของวชิาชีพ (Professional Role Model) 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส 
 (Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีท่ีเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 
 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็นวังสวน
สุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนะธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

SMART เป็นค่านิยมหลักขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ 

และมีบุคลิกภาพด ี
M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการ

องค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล   
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และสามารถ

น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร 
T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารงตน 
 
ค าขวัญ / ผลลัพธ์ (MOTTO / Slogan) ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คือ 

CNHSSRU ซึ่งมีความหมายว่า 
 Courage หมายความว่า มีความกล้าหาญ 
 Noble  หมายความว่า มีความรู้ 
 Honour  หมายความว่า มีเกียรติยศ 
 Smart  หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 
 Spirit  หมายความว่า มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
 Responsibility หมายความว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 Unity  หมายความว่า มีความสามัคคี ในหมู่คณะ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2  

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 )   

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.1  นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีบุคลกรที่มีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในการปฏิบัติพันธกิจของวิทยาลัยฯในด้านต่างๆดังนี้  

1.) พัฒนาการจัดด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ 
2.) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ  
3.) ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

และสังคม 
 4.) อนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 5.) บริหารจัดการองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยาลัยพยาบาลฯจึงได้ก าหนด

นโยบายการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯดังนี้ 
5.1. การพัฒนาบุคลกรเป็นการด าเนินงานที่ส าคัญของวิทยาลัยฯ 
5.2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับต้องตระหนักให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมกับการ 

พัฒนาบุคลากร 
 5.3. บุคลกรของวิทยาลัยฯทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละคนและ/
ตามความต้องการของหน่วยงาน 

5.4.บุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องพัฒนาตนเองตามแผนของวิทยาลัย 
5.5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯจะดาเนินการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุก 3เดือน 
5.6.การน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯมาปรับปรุงหรือพัฒนาทุกปีงบประมาณ 
 

2.2  วัตถุประสงค์ของแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์
และการก้าวหน้าสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
 2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันกับองค์กร 
 
2.3  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

2.3.1  ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน   

 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มทีักษะ ความรู ้คุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 
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2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.ระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 

2.ระดับความพึงพอใจของบุคากรที่มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 

≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 

3 .ร ะ ดั บ ค ว า ม ผู ก พั น ข อ งบุ ค ล า ก ร ต่ อ
มหาวิทยาลัย 

≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯและรองผู้บริหารระดับหน่วยงานวิเคราะห์ปัจจัย 
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน
ก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

น าแผนบริหารและพัฒนาพัฒนาบุคลการ ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
3.1 ความส าคัญของระบบบรหิารงานบุคคล 

        ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่รอดและ

สามารถด าเนินการให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรใหส้ าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ดังนัน้ การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร การจัดระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหส้ามารถร่วมมอืและร่วมใจกันเป็นอย่างดจีะท าให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ     ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนัน้ ๆ ให้

สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแตล่ะบุคคลใหม้ากที่สุดทั้งในการเพิ่มพูนความรู ้

ความสามารถ เพื่อสรา้งขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดทั้งต่อ

องค์กรและต่อบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 

การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัดคนเข้า

ท างานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และพัฒนาต่อเนื่อง   

มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การธ ารงรักษา การจา่ยค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆเข้าไว้ด้วย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์จงึมคีวามส าคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ   

โดยมีบทบาทส าคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามาท างานอย่างทุ่มเทให้กับองค์การ จาก

ความส าคัญและความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ใหส้อดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยด าเนนิการดังนี้ 

 1. ระบบการสรรหา(Recruitment) 
 2. ระบบการพัฒนา (Training & Development) 
 3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 
 5. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 6. ระบบการธ ารงรักษา 

 

ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใชร้ะบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตามประเภทของ

บุคลากร ได้แก่ 

  1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวง

ศกึษาธิการ  และประกาศ ก.พ.อ. ส าหรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 



11 
 

 
 

  2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของสว่นราชการ ส าหรับบุคลากรที่เป็น

ลูกจา้งประจ า 

  3.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยพนักงานราชการ ส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน

ราชการ 

  4.  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน

และลูกจ้างช่ัวคราว 

 

3.2 วัตถุประสงค์การบริหารงานบุคคล 

 3.2.1เพ่ือให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพรวดเร็วเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.2.2เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตาม
หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 3.2.3เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัยจรรยาบรรณอย่างมี
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 

3.3 กระบวนการบรหิารงานบุคคล 

 3.3.1  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 

(Merit System) ทั้งนี ้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 

และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถานบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้ คือ 

  -  วิธีการสอบแขง่ขัน 

  -  วิธีการสอบคัดเลือก 

  -  วิธีการคัดเลือก 

 

3.3.2  ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน การสอนงาน การฝึกในการปฏิบัติงานจริง การจัดการความรู้ในองค์กร การศึกษาด้วยตนเอง 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1.เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญา
โท หรือปริญญาเอก 

 2. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 
 3. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ 

8 
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 4. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการไปประชุมสัมมนานานาชาติ 
 5. เพ่ือสนับสนุนเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ 
 6. เพ่ือสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
 7. เพ่ือสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
 8.เพ่ือสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์ 
 9. เพ่ือสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ และ

เงินรางวัลอื่น ๆ  
 10. เพ่ือสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
 

 3.3.3  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง ตามรอบ

การประเมนิ คอื 

 รอบท่ี 1 ในช่วงเดือนตุลาคมถึง เดือนมีนาคม และ 
 รอบท่ี 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 
 ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามสาย

งาน ดังนี้ 
 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายวิชาการ 
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 
 3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 
 
3.3.4. ระบบการบรหิารค่าตอบแทน 

 กลุ่มข้าราชการ ได้รับ 

 - เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง) 
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครอ งชีพ 

ชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 - เงินสวัสดิการ 
 กลุ่มลูกจ้างประจ า ได้รับ 

 - เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537) 
 - ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 - เงินสวัสดิการ 
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 กลุ่มพนักงาน ได้รับ 

 - เงินเดือน ค่าจ้างเงินประจ าต าแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงินประจ า
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 

 - เงินสวัสดิการ 
 - เงินค่าประสบการณ์ 
 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 

 กลุ่มลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

 - เงินเดือน 
 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานต าแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้ตามระเบียบฯ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 - เงินสวัสดิการ 
 
3.3.5. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ทั้ง
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งระบบสวัสดิการและ  
สิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ า ได้รับ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้ รับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 - สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 - สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว) ได้แก่ การลาป่วย การ
ลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะข้าราชการ) การ
ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ) 

 - สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ส าหรับข้าราชการ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) ส าหรับลูกจ้างประจ า 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
 - สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
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 ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ 
ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

 1.สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่สมาชิกสะสมเป็น
ประจ าทุกเดือน 

 2.สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91เพ่ือ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษีนั้น 

 3.สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับให้มีขึ้น 
 
 กลุ่มพนักงานราชการได้รับ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 
 - สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 - สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด 

การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพล 

 - สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 
 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตามกฎหมายประกันสังคม 
 - สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 - สิทธิประโยชน์ ในการลา ได้แก่  การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพ่ือเลี้ ยงดูบุตร 

หลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการ  
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  

 - สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
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3.3.6  ระบบการธ ารงรักษา 

 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้แก่ 

  บ าเหน็จบ านาญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น 

1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรอืมีค าสั่งใหอ้อก โดยไม่มีความผดิ

หรอืออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรอืทหารออกจากกองหนุนเบีย้หวัด

(เหตุทดแทน) 

2)  ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถรับ

ราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ตอ่ไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 

3)  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรอื อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วลาออก  

(เหตุสูงอายุ) 

4)  หรอืกรณีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว ทางราชการ

สั่งให้ออก หรือผูท้ี่มเีวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการนาน)ทั้ง 4 เหตุนี้ ถ้า

มีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบ าเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึน้ไป ให้รับบ านาญหรอืจะขอรับบ าเหน็จก็ได้ 

ทั้งนีผู้ท้ี่มเีวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสทิธิ์ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามข้อที่กล่าวมาแล้วแตไ่ม่มสีิทธิ์

รับบ าเหน็จ  

-  ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผูน้ั้นลาออกจากราชการ มีสทิธิรับ

บ าเหน็จบ านาญดังนีถ้้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปีขึน้ไป ให้ได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับ

ราชการนานถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปีขึน้ไป ให้มีสทิธิรับ

บ าเหน็จเหตุสูงอายุถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มเีวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 10 ปี แตไ่ม่ถึง 25 ปี ให้มี

สิทธิ์รับเฉพาะบ าเหน็จถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบ 10 ปี ไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จบ านาญ 

บ าเหน็จบ านาญพิเศษ จะได้รับเมื่อ  

1)  ข้าราชการ พลทหารกองประจ าการ หรอืบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด

แล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระท าตามหนา้ที่ ให้ได้รับบ านาญปกติ ทั้งบ านาญ

พิเศษด้วย 

2)  ถ้าได้รับบ าเหน็จบ านาญไปแล้ว หรอื พลทหารกองประจ าการ หรอืบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่

กระทรวงกลาโหมก าหนด ได้ออกจากราชการหรอืพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่าเจ็บป่วยหรอื

ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสิทธิ์ได้รับบ านาญพิเศษ ถ้าตายก็ให้ทายาทได้รับ

บ านาญพิเศษ ทั้งนีใ้ห้จ่ายตั้งแต่วันขอ ถ้ารับบ าเหน็จไปแล้วก็ใหไ้ด้รับบ านาญพิเศษอย่างเดียว 

3)  ผูไ้ด้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มสีิทธิ์ได้รับบ านาญปกติ ก็ใหร้ับบ านาญปกติได้ 

 4)  ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบ าเหน็จตกทอดและ

บ านาญพิเศษด้วย 
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5)  ผูท้ าหนา้ที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรอืเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพน้ก าหนด 2 เดือนนับแต่วัน

สูญหายให้สันนษิฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ 

 

บ านาญตกทอด  ทายาทจะได้รับเมื่อ 

1) ขา้ราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแตก่ าลังศึกษา

ระดับอุดมศกึษาหรอืเทียบเท่า แต่ตอ้งไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแตเ่ป็นบุคคลพิการหรอืทุพพลภาพ) จะได้รับ

บ าเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 

2)  ตายในระหว่างได้รับบ านาญปกติ หรอืมีสทิธิ์ได้รับบ านาญปกติหรอืบ านาญพิเศษ ทายาทมีสิทธิ์

ได้รับบ าเหน็จตกทอด เป็นจ านวน 30 เท่า ของบ านาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมือนข้อ 1) 

3)  บ าเหน็จตกทอดรายใด ค านวณได้ยอดต่ ากว่า 3000 บาท ให้จา่ย 3000 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชวีิต สมาชิกและทายาท

จะได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงนิที่ได้รับจาก กบข. ในปีที่ได้รับเงนินั้น 
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3.4 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.4.1 แผนการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565     

1.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

1 

 

อบรมช้ีแจง

หลักเกณฑ์และ

ก าหนดมาตรฐาน

การด าเนิน 

เพื่อให้

ผูป้ฏิบัติงาน

บุคคลของ

หนว่ยงานมี

ความรู ้ความ 

ร้อยละของ

ผูป้ฏิบัติงาน

ด้านบุคคลที่

เข้าร่วม

อบรม 

≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ผูป้ฏิบัติงานด้าน

บุคคลของ

หนว่ยงานภายใน

วิทยาลัย 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 

        

สรรหา การบรรจุ

แตง่ตัง้ 

เข้าใจ ในการ

ปฏิบัติงาน 

          

        

2 

การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร 

เพื่อสรรหาและ

คัดเลือก

บุคลากรเข้า

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ

การสรรหา

บุคลากรเข้า

ท างานได้

ตามประกาศ 

≥ 80  ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ผูป้ฏิบัติงานด้าน

บุคคลของ

หนว่ยงานภายใน

วิทยาลัยฯ 

 

 

 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565     

2.ระบบการพัฒนา (Traning & Developmaent) 

1 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565  

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 

การประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

เพื่อประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

ร้อยละของ

หนว่ยงานที่

ด าเนนิการ

ประเมิน

ปฏิบัติงาน 

100  100 100 100 100 บุคลากรภายใน

วิทยาลัยฯ 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

1 

การบริหารค่าจ้าง 

เงินเดอืน และ

ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

เพื่อด าเนนิการ

เลื่อนเงนิเดือน

และค่าจา้ง

ค่าตอบแทน

ของบุคลากร 

ร้อยละ

บุคลากรที่

ได้รับเลื่อน

เงินเดอืน

และค่าจา้ง

ตามเกณฑ์ 

100  100 100 100 100 บุคลากรภายใน

วิทยาลัยฯ 

ตุลาคม – 

กันยายน 

80,886,000 

(16,177,200*5) 
รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565     

5.ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

1 

การสรา้งความรู้

ความเข้าใจในสิทธิ

ประโยชน์ กองทุน

ประกันสังคม 

เพื่อให้

บุคลากรมี

ความรูค้วาม

เข้าใจในสิทธิ์

ประโยชน์ของ

กองทุน

ประกันสังคม 

ร้อยละของ

บุคลากรที่

เข้าร่วม

อบรม 

≥ 80  ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 บุคลากรวิทยาลัย

ที่ขึ้นทะเบียนเป็น

ผูป้ระกันตย 

มกราคม-

มีนาคม 

- รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 

6.ระบบการธ ารงรักษา 

1 

การสรา้ง

แรงจูงใจด้วย

การจัดสรร

เงินรางวัล 

เพื่อด าเนนิการ

จัดสรรเงนิ

รางวัลส าหรับ

บุคลากร 

ร้อยละ

บุคลากรที่

ได้รับการ

จัดสรรเงนิ

รางวัลตาม

เกณฑ์ 

 

 

100  100 100 100 100 บุคลากรภายใน

วิทยาลัยฯ 

 

 

ธันวาคม - รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 
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3.4.2 แผนการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

1  อบรมช้ีแจง

หลักเกณฑ์และ

ก าหนด

มาตรฐานการ

ด าเนนิสรรหา 

การบรรจุ

แตง่ตัง้ 

เพื่อให้

ผูป้ฏิบัติงาน

บุคคลของ

หนว่ยงานมี

ความรู ้ความ

เข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ

ผูป้ฏิบัติงาน

ด้านบุคคลที่

เข้าร่วม

อบรม 

 

≥ 80 
 

ผูป้ฏิบัติงานด้าน

บุคคลของหน่วยงาน

ภายในวิทยาลัย 

ตุลาคม 2559 – 

กันยายน 2560 

- รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 

2 การสรรหาและ

คัดเลือก

บุคลากร 

เพื่อสรรหาและ

คัดเลือก

บุคลากรเข้า

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ

การสรรหา

บุคลากรเข้า

ท างานได้

ตามประกาศ 

≥ 80  
 

 

 

 

 

 

 

 

ผูป้ฏิบัติงานด้าน

บุคคลของหน่วยงาน

ภายในวิทยาลัยฯ 

ตุลาคม 2559 – 

กันยายน 2560 

 

- 

 
รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.ระบบการพัฒนา (Traning & Developmaent) 

1 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565  

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 

การประเมนิผล

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

เพื่อ

ประเมินผล

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

ร้อยละของ

หนว่ยงานที่

ด าเนนิการ

ประเมิน

ปฏิบัติงาน 

 

100 
 
 
 

 

บุคลากรภายใน

วิทยาลัยฯ 

ตุลาคม – 

กันยายน  

- รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

1 

การบริหาร

ค่าจา้ง 

เงินเดอืน และ

ค่าตอบแทน 

เพื่อ

ด าเนนิการ

เลื่อนเงนิเดือน

และค่าจา้ง 

ร้อยละ

บุคลากรที่

ได้รับเลื่อน

เงินเดอืน 

100 บุคลากรภายใน

วิทยาลัยฯ 

ตุลาคม – กันยายน 16,177,200 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 ค่าตอบแทน

ของบุคลากร 

และค่าจา้ง

ตามเกณฑ์ 

     

5.ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

1 

การสรา้ง

ความรูค้วาม

เข้าใจในสิทธิ

ประโยชน์ 

กองทุน

ประกันสังคม 

เพื่อให้

บุคลากรมี

ความรูค้วาม

เข้าใจในสิทธิ์

ประโยชน์ของ

กองทุน

ประกันสังคม 

ร้อยละของ

บุคลากรที่

เข้าร่วม

อบรม 

≥ 80 บุคลากรวิทยาลัย

ที่ขึ้นทะเบียนเป็น

ผูป้ระกันตน 

มกราคม- 

มีนาคม 

- รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 

6.ระบบการธ ารงรักษา 

1 

การสรา้ง

แรงจูงใจด้วย

การจัดสรรเงนิ

รางวัล 

เพื่อ

ด าเนนิการ

จัดสรรเงนิ

รางวัลส าหรับ

บุคลากร 

ร้อยละ

บุคลากรที่

ได้รับการ

จัดสรรเงนิ

รางวัลตาม 

100 บุคลากรภายใน

วิทยาลัยฯ 

ธันวาคม - รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 
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ส่วนที่ 4 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
น าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ และต้องให้ 

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมใหส้ าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการ

บริหารจัดการการน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่าง

เป็นระบบ 

4.1แนวทางการน าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  ( พ.ศ. 2561 – 2565 )   

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติดังน้ี 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดัน และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 

พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ยติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร

บุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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4.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างตอ่เนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมให้ผู้รับผดิชอบในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อ

น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก  
 ก      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ข      รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 ค. รูปภาพกิจกรรม 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

เลขทีร่บั 

 
๑๗๘๘๗/๒๕๖๐ 

 วนัที ่

 
๒๘ ก.ย. ๖๐ 

 เวลา 

 
๑๔:๔๑ น. 

   

 

  

                                        

   บันทึกข้อความ 
  

 

 

ส่วนราชการ   วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
                                        ที ่      วพบ/ ๕๘๘ 
  

  วันที่    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
  

 
เรื่อง 

  
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

 

 
เรียน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
               ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองนโยบายและแผนได้มีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานมี
การจัดท าแผนต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องและมีการบริหารจัดการรวมทั้งการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการของมหาวิทยาลัย 
               วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ด าเนินการจัดท าแผนต่างๆ และน าเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนต่างๆ มีความสอดคล้องตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๙ แผนประกอบด้วย 
               ๑.แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 
               ๒.แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
               ๓.แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
               ๔.แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
               ๕.แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
               ๖.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
               ๗.แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
               ๘.แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
               ๙.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 
               ๑๐.แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
               ๑๑.แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
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               ๑๒.แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
               ๑๓.แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
               ๑๔.แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
               ๑๕.แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
               ๑๖.แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
              ๑๗.แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
              ๑๘.แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
              ๑๙. แผนปฏิบัติการงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
              ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่
วางไว้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจึงขอเรียนเสนอท่านอธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ตามเอกสารแนบท้าย เพื่อน าส่งกองนโยบายและแผนต่อไป 
 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 

-  ๒  - 
 
 
 

  
 

(อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข) 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

27  ก.ย.  60  เวลา 14:36:33  Non-PKI Server Sign 
Signature Code : NwA5A-DkAMw-AzADA-AOQA3 
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(ดร.พรพรรณ วรสีหะ) 
คณบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
28  ก.ย.  60  เวลา 14:39:30  Non-PKI Server Sign 
 Signature Code : NgBDA-EUARg-A0ADU-AMgA3 

  

   

  

อนุมัติ 
 

 
(รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 

อธิการบดี 
28  ก.ย.  60  เวลา 15:17:08  Non-PKI Server Sign 
 Signature Code : QgBGA-DYAMw-A5ADU-AOQBE 
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ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกรพัฒนาบุคลากร 
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ข. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 
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รายงานการประชุมคณะกรรการการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรและแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันที่๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เวลา ๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ 
 ๒. อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช 

 ๓. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 
 ๔. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ 

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศร ี กิตติโชติพาณิช 
 ๖. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ 
 ๗. นายนพปฎล  อินยาศร ี
 ๘. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ 
 ๙. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา 

 ๑๐. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร ์

เร่ิมประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ประธานที่ประชุม : รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

      (อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช) 
ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนว

ทางการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานอธิการบดี นั้น ก าหนดให้จัดส่งเล่มแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ให้กับ
กองบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ภายในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการ  รับทราบตามท่ีประธานแจ้ง 
ระเบียบวาระที่ ๒ :เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓ :เร่ืองสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔ :เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ ๕ :เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ เรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา

บุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๐ )  และประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ 

๑. อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ   ท่ีปรึกษา 
๒. อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช  ประธาน 
๓. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข  รองประธาน 
๔. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศร ี กิตติโชติพาณิช   กรรมการ 
๖.  อาจารย์กันยา  นภาพงษ์  กรรมการ  
๗. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ กรรมการ 
๘. นายสุทธิพงษ ์  โตกาญจนา  กรรมการ 
๙. นายนพปฎล  อินยาศร ี  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร ์  เลขานุการ 

หน้าท่ี  
๑. ก าหนดนโยบายทบทวนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ และสายวิชาการ 
๒. ทบทวนแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ วิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ 
๓. พิจารณา ก ากับดูแล วางแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสาย

วิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๔. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผลและก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
๕.๒ ประธานท่ีประชุมเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล,แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ 
ระเบียบวาระที่ ๖ :เร่ืองอื่นๆ 
เลิกประชุมเวลา :๑๘.๐๐ น. 
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              (นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์) 
             ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
         
        
                                                       (อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช)    
                รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                   
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ค. รูปภาพกิจกรรม 
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