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

เป้าหมายเพ่ือการประสานงานและติดตาม ในการสนับสนุนการปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร  และเป็นกรอบ
การด าเนินงานของวิทยาลัยให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะด าเนินการในอนาคต ให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ซึ่ง
การด าเนินการตามกรอบจะเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เกิดจากการระดมความคิดในการก าหนดนโยบาย สนับสนุน
ให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพ่ือไปพัฒนางาน 
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพตลอดจนการรักษาไว้และท าให้วิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อไป 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความก้าวหน้าในสายงานของตน 
3. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน 
ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥ 98.00 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญมากที่สุดในองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้

องค์กร สามารถด าเนินภารกิจต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง และยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน การ

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ตลอดจนมี

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะท าใหอ้งค์กรสามารถด าเนินงานให้เกิดความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งการจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการด าเนินการเสรมิสร้างศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรบุคคลใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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1.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารของวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร 
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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
ที่ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ 

ร้อยละ ≥ 25 ร้อยละ 21.15 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น า
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
บริหารงานภายใต้หลักธรร
มาภิบาล 

1 )ร้ อ ยล ะขอ งอาจ ารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ ≥ 30 ร้อยละ 26.92 

 2)ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
ก า ร พั ฒ น าส ม ร รถ น ะ
ประจ าสายงาน 

ร้อยละ ≥ 80 ร้อยละ 100 

 3)ร้อยละของผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนาตามแผน 

ร้อยละ ≥ 80 ร้อยละ 100 

 

1.5ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2562 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  เป็นสถาบันการศกึษาที่บริหารจัดการการศกึษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ

สุขภาพใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 1) ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ 

ที่มคีวามรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและดา้นการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานใน

ระดับสากล มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 

2) วิจัย (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

3) บริการวิชาการและชุมชน (Academic and Community Services) ให้บริการวิชาการ เผยแพร่

ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแล 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของชุมชนและสังคม 
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4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture Conservation )อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกใน

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อด าเนนิชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสรา้งองค์ความรู้ใหมท่างดา้นการพยาบาลและสุขภาพ 

3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล 

และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1) ความรู ้(Knowledge)  

 2) คุณธรรม (Moral)  

 3) เครือขา่ย (Partnership / Cooperation)  

 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

 5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model) 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ 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 มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเอง

ให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และถ่ายทอดความรูข้องวิชาชีพให้แก่ผูอ้ื่นได้ 

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการ

สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล” 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
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 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 

 S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผูท้ี่มีความรู้ ความสามารถ มทีักษะในการ

ปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพด ี

M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการ

องค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล   

A = Smart Academic :บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และ

สามารถน าความรู้ไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์แก่องคก์รได้  

R = Smart Research :บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรอืน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานและต่อองค์กร 

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

เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่นักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารงตน 

 ค าขวัญ ( Motto)  

 ค าขวัญ ( Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ CNHSSRU ซึ่งมี

ความหมายว่า 

 Courage หมายความว่า มีความกล้าหาญ 

 Noble  หมายความว่า มีความรู ้

 Honour หมายความว่า มีเกียรติยศ 

 Smart  หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 

 Spirit  หมายความว่า มีน้ าใจ มีความเอือ้อาทรตอ่ผูอ้ื่น 

 Responsibility หมายความว่า มีความรับผดิชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย 

 Unity  หมายความว่า มีความสามัคคี ในหมู่คณะ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวทิยาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Development Goals) 

 เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : วทิยาลัยฯ มุ่งที่จะผลติบัณฑติที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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 เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วจิัย เพื่อการบริการวิชาการ : วทิยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหล่งทุน 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

 เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนรว่มเพื่อการพัฒนา : วทิยาลัยฯ มุ่งที่จะสร้างเครอืข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและตา่งประเทศ เพื่อให้มีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

 เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีบุคลกรที่มีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ในการปฏิบัติพันธกิจของวิทยาลัยฯในด้านต่างๆดังนี้ 

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

และสังคม 
4.) อนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาและท านุบ ารงุศิลปะวัฒนธรรม 
 5.) บริหารจัดการองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยาลัยพยาบาลฯจึงได้กาหนด

นโยบายการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯดังนี้ 
 5.1. การพัฒนาบุคลกรเป็นการด าเนินงานที่ส าคัญของวิทยาลัยฯ 
 5.2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับต้องตระหนักให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมกับ

การ 
พัฒนาบุคลากร  

 5.3. บุคลกรของวิทยาลัยฯทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพของแต่
ละคนและ/ตามความต้องการของหน่วยงาน 

 5.4.บุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องพัฒนาตนเองตามแผนของวิทยาลัย 
 5.5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯจะดาเนินการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง

ทุก 3เดือน 
   5.6.การน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯมาปรับปรุงหรือพัฒนาทุก

ปีงบประมาณ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชากร 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 

2.3ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน 
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2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความก้าวหน้าในสายงานของตน 
3. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน 
ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥ 98.00 

 

2.4ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
  

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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2.5 แผนพัฒนาบุคลากร 

2.5.1แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560– 2564) 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ด้านการฝึกอบรม 

 1  โครงการ

พัฒนาด้าน

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

 พัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากร 

 ร้อยละของ

บุคลากรที่ผ่าน

เกณฑม์าตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

 ≥20.00 ≥25.00 ≥30.00 ≥35.00 ≥40.00 บุคลากรของ

วิทยาลัยฯ 

2,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/รอง

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

2 โครงการ

ส่งเสริมการ

ปฏิบัติตนให้

เป็นไปตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

บุคลากรปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

และระเบียบ

ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ

บุคลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม 

จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 บุคลากรของ

วิทยาลัยฯ 

5,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 60 ปี 61 ป ี62 ปี 63 ปี 64 

ด้านการฝึกอบรม 

 3  โครงการ

พัฒนาความ

พร้อมของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการในการ

เข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

 พัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการให้

สามารถ

ปฏิบัติงานได้

อย่างมอือาชีพ 

 ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่

ได้รับการพัฒนา

ตามสมรรถนะ

ประจ าสายงาน 

 ≥80.00 ≥95.00 

 

 

 

≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 บุคลากรของ

สายสนับสนุน

ของวิทยาลัย

ฯ 

85,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

 1  โครงการ

พัฒนาบุคลากร

สายวิชาการ 

 พัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรสาย

วิชาการให้

สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและ

ความตอ้งการใน

แตล่ะสาขา 

 ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วิชาการที่ได้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพ

ทางวิชาการใน

สาขาวิชาของ

ตนเอง 

 ≥80.00 ≥85.00 ≥85.00 ≥85.00 ≥85.00 บุคลากรสาย

วิชาการของ

วิทยาลัยฯ 

20,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/รอง

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

2 โครงการเพิ่ม

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

บุคลากรศึกษา

ต่อและเพิ่ม

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 ≥25.00 ≥25.00 ≥30.00 ≥35.00 ≥40.00 บุคลากรสาย

วิชาการของ

วิทยาลัยฯ 

50,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/รอง

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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 2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการฝึกอบรม 

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

พัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากร 

 

ร้อยละของบุคลากรที่

ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

 

≥ 30.00 บุคลากรของ

วิทยาลัย 

ต.ค.61 – ก.ย.62 - รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/รองคณบดี

ฝา่ยวิชาการ 

2 โครงการพัฒนา

บุคลากรสู่มอือาชีพ 

ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรทั้ง

สายวิชาการและ

สายสนับสนุนให้

สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมอือาชีพ 

 

 

 

ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนา 

≥ 95.00 บุคลากรของ

วิทยาลัย 

ต.ค.61 – ก.ย.62 

 

 

 

 

 

 

 

700,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร  
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

 1 โครงการเพิ่มต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

 

ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

บุคลากรเพิ่ม

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการ 

 ≥ 25.00 บุคลากรสาย

วิชาการ 

 ต.ค.61 – ก.ย.62  10,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/รองคณบดี

ฝา่ยวิชาการ  

 

 

 

2 โครงการศกึษาต่อใน

ระดับที่สูงขึน้ 

 

 

ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

บุคลากรศึกษาต่อ 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

≥ 38.00 บุคลากรสาย

วิชาการ 

 ต.ค.61 – ก.ย.62 - รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/รองคณบดี

ฝา่ยวิชาการ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
  

การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร

จัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติ

การด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจัดท าแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหก้ับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรประจ าปี งบประมาณ 

2562 

 การติดตามประเมินผลเป็ น เครื่อ งมือส าคัญ ที่ จะสนับสนุน ให้ก ารด าเนินงานของ วิทยาลั ย                      

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ผูบ้ริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบ

ถึงความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบ

การตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร

อย่างตอ่เนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรทุกๆ ไตรมาสพร้อม

ให้ผู้รับผดิชอบในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก  

 ก      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  

ข      รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  

ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ข      รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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รายงานการประชุมคณะกรรการการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 
๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ 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. นายสุทธิพงษ ์  โตกาญจนา 
๑๐. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร ์

เร่ิมประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ประธานที่ประชุม : รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

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

ทางการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง 

ประชุมส านักงานอธิการบดี นั้น ก าหนดให้จัดส่งเล่มแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร  

 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 – ๒๕๖๔ )  และประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 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 แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

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.๒๕๖๒ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ 
ระเบียบวาระที่ ๖ :เร่ืองอื่นๆ 
เลิกประชุมเวลา :๑๒.๐๐ น. 
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         (นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์) 
                ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
   
         
               (ผศ.ดร.เปรมวดี  คฤหเดช) 
                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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