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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560-2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อการประสานงานและติดตาม ใน

การสนับสนุนการปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากร  และเป็นกรอบการด าเนินงานของ

วิทยาลัยใหส้ามารถผลักดันกิจกรรมที่จะด าเนินการในอนาคต ใหส้อดคล้องและสามารถควบคุมได้ ซึ่ง

การด าเนินการตามกรอบจะเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดล าดับความส าคัญ

ของการด าเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เกิดจากการระดม

ความคิดในการก าหนดนโยบาย สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น พร้อมส่งเสริมให้บุคลากร

ได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อไปพัฒนางาน ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพตลอดจนการรักษา

ไว้และท าใหว้ิทยาลัยมุ่งสูก่ารเป็นวิทยาลัยที่มคีุณภาพต่อไป 

 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มทีักษะ 

ความรู ้คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 วัตถุประสงค์ของแผน  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพเอื้อตอ่

การด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์  และการ

ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ

หนว่ยงาน (ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.00 

2. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ

มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.00 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญมากที่สุดในองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้

ผลักดันให้องค์กร สามารถด าเนินภารกิจต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง และยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา

องค์กรในทุกๆด้าน การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพใน

การปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานให้เกิด

ความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้นั้น มีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนบริหารทรัพยากร เพื่อเป็นแนวทาง ในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพ

และคุณภาพของทรัพยากรบุคคลใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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1.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารของวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร 
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1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1.เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Caree 

Path) ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละของ

อาจารย์

ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ร้อยละ ≥ 

25 

ร้อยละ 21.15 

2. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น า

ทางวิชาการและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

1)ร้อยละของ

อาจารย์

ประจ าที่มี

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ ≥ 

30 

 

 

ร้อยละ 

26.92 

 2)ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการที่

ได้รับการ

พัฒนา

สมรรถนะ

ประจ าสาย

งาน 

ร้อยละ ≥ 

80 

ร้อยละ 100 

 3)ร้อยละของ

ผูบ้ริหารที่

ได้รับการ

พัฒนาตาม

แผน 

ร้อยละ ≥ 

80 

ร้อยละ 100 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

  เป็นสถาบันการศกึษาที่บริหารจัดการการศกึษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาล

และสุขภาพใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 1) ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้าน

สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารและการท างานในระดับสากล มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 

2) วิจัย (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและ

สุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

3) บริการวิชาการและชุมชน (Academic and Community Services) ให้บริการวิชาการ เผยแพร่

ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการ

ดูแล สง่เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชนและ

สังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture Conservation )อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา

และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกใน

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและ

ประเทศชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสรา้งองค์ความรู้ใหมท่างดา้นการพยาบาลและสุขภาพ 

3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการ

พยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1) ความรู ้(Knowledge)  

 2) คุณธรรม (Moral)  



6 
 

 
 
 
 

 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 มี

ทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรม

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผูอ้ื่นได้ 

จติสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ื่น มุ่งท าความ

ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล” 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 

 S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ

ในการปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 
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M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร

จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภบิาล   

A = Smart Academic :บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ 

และสามารถน าความรู้ไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  

R = Smart Research :บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมา

ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานและต่อองค์กร 

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

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการ

ด ารงตน 

 ค าขวัญ ( Motto)  

 ค าขวัญ ( Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑติ คือ CNHSSRU 

ซึ่งมีความหมายว่า 

 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 มุ่งที่จะผลติบัณฑติที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติ เพื่อสูก่ารเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วจิัย เพื่อการบริการวิชาการ : วทิยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่

การเรียนรูเ้พื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนรว่มเพื่อการพัฒนา : วทิยาลัยฯ มุ่งที่จะสร้างเครอืข่าย

ความรว่มมอืที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพนัธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 
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เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักและยอมรับ : วทิยาลัยฯ มุง่ที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอ่ความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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1.6 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ล ำดับ

ที่ 

 
หน่วยงำน 

ข้ำรำชกำร  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรำยได้)  
รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน)  
รวม 

พนง.รำชกำร  
รวม 

ลจ.ชั่วครำว  
รวม 

ลจ.ประจ ำ  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.ตรี ป.โท ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตร ี ป.โท 

1 วิทยำลัยพยำบำลฯ - - - - 6 44 14 64 - - - - - - - - - - - - - - - 64 
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1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ล ำดับ

ที่ 

 
หน่วยงำน 

ข้ำรำชกำร  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรำยได้)  
รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน)  
รวม 

พนง.รำชกำร  
รวม 

ลจ.ชั่วครำว  
รวม 

ลจ.ประจ ำ  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.ตรี ป.โท ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

1 วิทยำลัยพยำบำลฯ - - - - - 7 4 11 - - - - - - - - - - - - - - - 11 
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1.6.3ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

 
ล ำดับ

ที่ 

 
หน่วยงำน 

ข้ำรำชกำร  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรำยได้)  
รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน)  
รวม 

พนง.รำชกำร  
รวม 

ลจ.ชั่วครำว  
รวม 

ลจ.ประจ ำ  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.ตรี ป.โท ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

1 วิทยำลัยพยำบำลฯ - - - 2 10 5 - 17 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - 19 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 นโยบายด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีบุคลกรที่มีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานของสานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ในการปฏิบัติพันธกิจของวทิยาลัยฯในด้านต่างๆดังนี้ 

1.) พัฒนาการจัดด้านการผลิตบัณฑิตดา้นการพยาบาลและสุขภาพใหม้ีคุณภาพ 

2.) วิจัยและสร้างสรรคอ์งค์ความรูท้างดา้นการพยาบาลและสุขภาพ 

3.) ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของชุมชนและสังคม 

 4.) อนุรักษ์สง่เสริมพัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 5.) บริหารจัดการองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยาลัยพยาบาลฯจึง

ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯดังนี้ 

5.1. การพัฒนาบุคลกรเป็นการด าเนินงานที่ส าคัญของวิทยาลัยฯ 

5.2. ผูบ้ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับต้องตระหนักใหค้วามส าคัญและมีสว่น

ร่วมกับการ 

พัฒนาบุคลากร 

 5.3. บุคลกรของวทิยาลัยฯทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพ

ของแต่ละคนและ/ตามความตอ้งการของหน่วยงาน 

5.4.บุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องพัฒนาตนเองตามแผนของ

วิทยาลัย 

5.5. การตดิตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯจะดาเนินการอย่างสม่ าเสมอ

ต่อเนื่องทุก 3เดือน 

  5.6.การน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯมาปรับปรุงหรือพัฒนาทุก

ปีงบประมาณ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพต่อการด าเนินงาน

ที่เน้นผลสมัฤทธิ์และการก้าวหน้าสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

 2. เพื่อใหบุ้คลากรมีคุณภาพที่ด ีมคีวามทุ่มเทในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันกับองค์กร 
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2.3ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน   

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มทีักษะ ความรู ้คุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพเอื้อตอ่การด าเนินงานที่เน้น

ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัย

แมแ่บบที่ดขีองสังคม 

1) ระดับความพึ งพอใจ

ของบุคลากรต่อระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2)เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่

ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมี

ความผูกพันกับองค์กร 

1) ระดับความผูกพันของ

บุคลากรต่อมหาวิทยาลัย (ระดับ

ความผูกพัน) 

≥ 4.0 
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2.4ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้ริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯและรองผู้บริหารระดับหน่วยงานวิเคราะห์

ปัจจัย ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การ

ทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ และคา่นิยมหลักขององคก์ร 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน

ก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร

ภายในวิทยำลัยฯ 

เสนอหัวหน้าหนว่ยงาน 

น าแผนบริหารและพัฒนาพัฒนาบุคลการ ไปสู่การปฏิบัติ 
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2.5แผนบริหารทรพัยากรบุคคล 

2.5.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) 
 

กิจกรรม/โครงกำร 
 

วัตถุประสงค์
โครงกำร 

 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวช้ีวัด  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564        

1.ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง           

1.1.1 จัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังของ
บุคลำกร
มหำวิทยำลยั 

เพื่อทบทวนและ
จัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง ให้
เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังของ
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จใน
กำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง 

100 100 100 100 100 บุคลำกรวิทยำลัย
พยำบำลและ

สุขภำพ 

ตุลำคม – 
กันยำยน 

- หัวหน้ำส ำนักงำน
วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ 

1.2กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง           

1.2.1 อบรมช้ีแจง
หลักเกณฑ์และ
ก ำหนดมำตรฐำน
กำรด ำเนินงำน 
สรรหำ กำรบรรจุ 
แต่งตั้ง  

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงำน
บุคคลของ
หน่วยงำนมี
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในกำร

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนบุคคลทีเ่ข้ำ
ร่วมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
บุคคล ของ

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ 

 ตุลำคม – 
กันยำยน 

- รองคณบด ี
ฝ่ำยบรหิำร 
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กิจกรรม/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 

 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวช้ีวัด  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564        

ปฏิบัติงำน 

1.2.2 กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร 

เพื่อสรรหำและ
คัดเลือก
บุคลำกรเข้ำ
ปฏิบัติงำน 

ร้อยละของกำร
สรรหำบุคคล
เข้ำท ำงำนได้
ตำมประกำศ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลำกรภำยใน
และภำยนอก
มหำวิทยำลยั 

ตุลำคม – 
กันยำยน 

- รองคณบด ี
ฝ่ำยบรหิำร 
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2.ระบบการพัฒนา (Training &Development)             

2.1 กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน           

3.1 กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 

เพื่อประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละของ
หน่วยงำนท่ี
ด ำเนนิกำร
ประเมิน
ปฏิบัติงำน 
 

100 100 100 100 100 บุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยฯ 

ตุลำคม – 
กันยำยน 

 - วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน          

4.1 กำรบริหำรค่ำจ้ำง 
เงินเดือน และ
ค่ำตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อด ำเนินกำร
เลื่อนเงินเดือน 
และค่ำจำ้ง
ค่ำตอบแทนของ
บุคลำกร 

ร้อยละบคุลำกร
ที่ได้รับกำร
เลื่อนเงินเดือน
และค่ำจำ้งตำม
เกณฑ์  
 
 
 

100 100 100 100 100 บุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยฯ 

ตุลำคม – 
กันยำยน 

- วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ 
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5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          

5.1 กำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสิทธิ
ประโยชน์ กองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อให้บุคลำกรมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในสิทธิ
ประโยชน์ของ
กองทุน
ประกันสังคม 

ร้อยละของ 
บุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลำกร วิทยำลัย
ที่ข้ึนทะเบียนเป็น

ผู้ประกันตน 

มกรำคม – 
มีนำคม 

- วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ 

 

 
กิจกรรม/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 

 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวช้ีวัด  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564        

6.ระบบธ ารงรักษา          

6.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจ          

6.1.1 กำรจัดสรรเงิน
รำงวัล 

เพื่อเป็นขวัญ
ก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับ
บุคลำกร 

ร้อยละบคุลำกร
ที่ได้รับกำร
จัดสรรเงิน
รำงวัลตำม
เกณฑ ์

100 100 100 100 100 บุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยฯ 

ธันวำคม - วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ 

6.1.2 กำรคัดเลือก
บุคลำกรดีเด่น 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริม 
ยกย่อง เป็นขวัญ
และก ำลังใจใน

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ
ของกิจกำรกำร
คัดเลือก

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

พศจิกำยน– 
มกรำคม 

- วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ 
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กิจกรรม/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 

 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวช้ีวัด  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564        

กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 
 

บุคลำกรดีเด่น 

6.2 กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ          

6.2.1 กำรปรับปรุง
ข้อบังคับและ
ประกำศเกีย่วกับ
กำรเข้ำสูต่ ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร 

เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุง
ประกำศเกีย่วกับ
กำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

ร้อยละของ
ประกำศท่ีได้รับ
กำรปรับปรุง 

≥80 - - - - พนักงำน
มหำวิทยำลยั 

ตุลำคม – 
กันยำยน 

- วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ 

6.2.2 กำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังกำรเข้ำ
สู่ต ำแหน่งของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร 

เพื่อให้
มหำวิทยำลยัมี
กรอบอัตรำก ำลัง
กำรเข้ำสุ่
ต ำแหน่งของ
บุคลำกร 

ร้อยละของ
หน่วยงำนท่ี
จัดส่งกรอบ
อัตรำก ำลังกำร
เข้ำสู่ต ำแหน่ง
ของบุคลำกร
สำยวิชำกำร 

100 100 100 100 100 หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลยั 

ตุลำคม – 
กันยำยน 

- วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ 

6.2.3 โครงกำรพัฒนำ
ผลงำนและเพิ่ม
ต ำแหน่งทำง

 ร้อยละบคุลำกร
ที่เข้ำร่วม
โครงกำรยื่นขอ

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลำกรสำย
วิชำกำรที่เข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำ

ตุลำคม – 
กันยำยน 

- วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ 
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กิจกรรม/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 

 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวช้ีวัด  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564        

วิชำกำร ก ำหนด
ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ผลงำนและเพิ่ม
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 
 
 

 

2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง       

1.1.1 จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย 

เพื่อทบทวนและจัดท ำ
กรอบอัตรำก ำลัง ให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังของ
มหำวิทยำลยั 
 

ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำร
จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 

100 บุคลำกรวิทยำลัย
พยำบำลและสุขภำพ 

ตุลำคม 2561 - 
กันยำยน 2562 

- หัวหนำ้ส ำนักงำน
วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ 

2.1กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง       

2.1.1 อบรมช้ีแจงหลักเกณฑ์
และก ำหนดมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำน สรรหำ กำร
บรรจุ แต่งตั้ง  

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนบุคคล
ของหน่วยงำนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ในกำร
ปฏิบัติงำน 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
บุคคลที่เขำ้ร่วมอบรม 

≥80 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบุคคล 
ของวิทยำลัยพยำบำล

และสุขภำพ 

ตุลำคม 2561 - 
กันยำยน 2562 

- วิทยำลัยพยำบำล 
และสุขภำพ 

2.2.2 กำรสรรหำและคดัเลือก
บุคลำกร 

เพื่อสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกรเข้ำปฏิบตัิงำน 

ร้อยละของกำรสรรหำบุคคล
เข้ำท ำงำนได้ตำมประกำศ 

≥80 บุคลำกรภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ตุลำคม 2561 - 
กันยำยน 2562 

- วิทยำลัยพยำบำล 
และสุขภำพ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.ระบบการพัฒนา(Training &Development) 

2.1 กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.1 กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

เพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละของหน่วยงำนท่ี
ด ำเนินกำรประเมิน
ปฏิบัติงำน 
 

100 บุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยฯ 

ตุลำคม – 
กันยำยน 

 - วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

4.1 กำรบริหำรค่ำจ้ำง 
เงินเดือน และคำ่ตอบแทน 

เพื่อด ำเนินกำรเลื่อน
เงินเดือน และคำ่จ้ำง
ค่ำตอบแทนของบุคลำกร 

ร้อยละบคุลำกรที่ไดร้ับกำร
เลื่อนเงินเดือนและค่ำจ้ำง
ตำมเกณฑ์  

100 บุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยฯ 

ตุลำคม – 
กันยำยน 

- วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

5.1 กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในสิทธิประโยชน์ 
กองทุนประกันสังคม 

เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม 
 

ร้อยละของ บุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมอบรม 

≥80 บุคลำกร มหำวิทยำลยั
ที่ข้ึนทะเบียนเป็น

ผู้ประกันตน 

มกรำคม – 
มีนำคม 2562 

- วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

6.ระบบการธ ารงรักษา 

6.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจ       

6.1.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำร
จัดสรรเงินรำงวัล 

เพื่อด ำเนินกำรจัดสรรเงิน
รำงวัลส ำหรับบุคลำกร 

ร้อยละบคุลำกรที่ไดร้ับกำร
จัดสรรเงินรำงวัลตำมเกณฑ ์
 

100 บุคลำกรมหำวิทยำลัย ธันวำคม 2561 - วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ 

6.1.2 กำรคัดเลือกบุคลำกรดเีด่น เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิ 
ยกย่อง เป็นขวัญและ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 

ร้อยละควำมส ำเรจ็ของ
กิจกำรกำรคดัเลือกบุคลำกร
ดีเด่น 

≥80 คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

พฤศจิกำยน 2561 – 
มกรำคม 2562 

- วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ 

6.2 กำรจัดท ำเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ 
 

       

6.2.1 กำรปรับปรุงข้อบังคับและ
ประกำศเกีย่วกับกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร 

เพื่อทบทวนและปรับปรุง
ประกำศเกีย่วกับกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งของบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

ร้อยละของประกำศที่ได้รับ
กำรปรับปรุง 

≥80 พนักงำนมหำวิทำลัย ตุลำคม 2561 – 
กันยำยน 2562 

- วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ 

6.2.2 กำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งของบุคลำกรสำย

เพื่อให้มหำวิทยำลยัมี
กรอบอัตรำก ำลังกำรเข้ำสุ่
ต ำแหน่งของบุคลำกร 

ร้อยละของหน่วยงำนท่ี
จัดส่งกรอบอัตรำก ำลังกำร
เข้ำสู่ต ำแหน่งของบุคลำกร

100 หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลยั 

ตุลำคม 2561 - 
กันยำยน 2562 

- วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สนับสนุนวิชำกำร สำยวิชำกำร 

6.2.3 โครงกำรพัฒนำผลงำน
และเพิ่มต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

 ร้อยละบคุลำกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรยื่นขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

≥20 บุคลำกรสำยวิชำกำร ตุลำคม 2561 - 
กันยำยน 2562 

- วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
3.1 ความส าคัญของระบบบริหารงานบุคคล 

        ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่รอด

และสามารถด าเนินการให้มีความเจรญิก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนใน

องค์กรให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนัน้ การสนับสนุนใหบุ้คลากรมีความรู ้ความสามารถ มีสมรรถนะ

สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตรอ์งค์กร ตลอดจนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหส้ามารถร่วมมอืและร่วมใจกันเป็นอย่างดจีะท า

ให้องคเ์จริญก้าวหนา้และเกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ     ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนัน้ 

ๆ ใหส้ามารถปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดทั้งในการ

เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะ

ก่อใหเ้กิดผลส าเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนส าคัญใน

การบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 

การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัด

คนเข้าท างานนั้นได้มีการพัฒนาขึน้เป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และ

พัฒนาต่อเนื่อง   มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  

การธ ารงรักษา การจา่ยค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆเข้า

ไว้ดว้ย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จงึมคีวามส าคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องคก์ารประสบ

ความส าเร็จ   โดยมีบทบาทส าคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณค่ามาท างานอย่างทุ่มเทให้กับ

องค์การ จากความส าคัญและความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงก าหนด

แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัย โดยด าเนนิการดังนี้ 

 1. ระบบการสรรหา(Recruitment) 

 2. ระบบการพัฒนา (Training & Development) 

 3. ระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

 4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

 5. ระบบการให้สวัสดิการและสทิธิประโยชน์ 

 6. ระบบการธ ารงรักษา 
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ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใชร้ะบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตาม

ประเภทของบุคลากร ได้แก่ 

  1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 

กฎกระทรวงศกึษาธิการ  และประกาศ ก.พ.อ. ส าหรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 

  2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของสว่นราชการ ส าหรับบุคลากร

ที่เป็นลูกจา้งประจ า 

  3.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยพนักงานราชการ ส าหรับบุคลากรที่เป็น

พนักงานราชการ 

  4.  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรที่เป็น

พนักงานและลูกจ้างช่ัวคราว 

  

3.2 วัตถุประสงค์การบริหารงานบุคคล 

 3.2.1เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมปีระสิทธิภาพ

รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล  

3.2.2เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผดิชอบให้

เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 3.2.3เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัย

จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

 

3.3 กระบวนการบริหารงานบุคคล 

 3.3.1  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบ

คุณธรรม (Merit System) ทั้งนี ้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาน

บันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้ คอื 

  -  วิธีการสอบแขง่ขัน 

  -  วิธีการสอบคัดเลือก 

  -  วิธีการคัดเลือก 
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3.3.2  ระบบการพัฒนา (Training &Developmaent) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาต่อ 

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การสอนงาน การฝึกในการปฏิบัติงานจริง การจัดการความรู้ในองค์กร 

การศกึษาด้วยตนเอง 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุน

พัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1.เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก หรือ

ระดับหลังปริญญาโท หรอืปริญญาเอก 

 2. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 

 3. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปฝกึอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ 

 4. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปประชุมสัมมนานานาชาติ 

 5. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ 

6. เพื่อสนับสนุนโครงการความรว่มมอืทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

 7. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวชิาการ 

 8.เพื่อสนับสนุนเงนิรางวัลบุคลากรที่ได้รับต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 9. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิจัย วิชาการ การสอน

และวิชาชีพ และเงินรางวัลอื่น ๆ  

 10. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่สร้างช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย 

 

 3.3.3  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง ตาม

รอบการประเมิน คอื 

 รอบที่ 1 ในชว่งเดือนตุลาคมถึง เดือนมนีาคม และ 

 รอบที่ 2 ในชว่งเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 

ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามสายงาน ดังนี้ 

 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายวิชาการ 

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 
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 3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 

 

3.3.4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

 กลุ่มขา้ราชการ ได้รับ 

 - เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า

ต าแหน่ง) 

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2547) 

 - เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ

ครองชีพ ช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 

 - เงินสวัสดิการ 

 กลุ่มลูกจา้งประจ า ได้รับ 

 - เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2537) 

 - ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

เบิกจา่ยเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 

2547) 

 - เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

 - เงินสวัสดิการ 

 กลุ่มพนักงาน ได้รับ 

- เงินเดือน ค่าจ้างเงินประจ าต าแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงิน

ประจ าต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 

 - เงินสวัสดิการ 

 - เงินคา่ประสบการณ์ 

 - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

 

 กลุ่มลูกจา้งช่ัวคราว ได้รับ 

 - เงินเดอืน 
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 - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2548) 

 นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานต าแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมสีิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระ

งาน ได้ตามระเบียบฯ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 - เงินสวัสดิการ 

 

3.3.5. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความ

หลากหลาย ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่ง

ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนจ์ะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 กลุ่มขา้ราชการและลูกจา้งประจ า ได้รับ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

 - สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะ

ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 - สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว) ได้แก่ 

การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไป

ประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะ

ข้าราชการ) 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

ส าหรับข้าราชการ 

 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) ส าหรับ

ลูกจา้งประจ า 

 - สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

 - สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหตุ 

- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 
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 ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงิน

บ าเหน็จ บ านาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

 1.สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่

สมาชิกสะสมเป็นประจ าทุกเดือน 

 2.สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 

หรือ 91เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงนิสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท 

ในปีภาษีนัน้ 

 3.สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับใหม้ีขึ้น 

 

 กลุ่มพนักงานราชการได้รับ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตาม

กฎหมายประกันสังคม 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 - สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดู

บุตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลา

เข้ารับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 - สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการ

ของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

 

 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับ 

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวจะได้รับตาม

กฎหมายประกันสังคม 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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 - สิทธิประโยชนใ์นการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดู

บุตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผอ่น การลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลา

เข้ารับการตรวจเลือกหรอืเข้ารับการเตรียมพล  

 - สิทธิประโยชนใ์นการท าประกันอุบัติเหตุ 

 - สิทธิประโยชนใ์นการได้รับการจัดสรรใหเ้ข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงนิต่าง ๆ 

 

3.3.6  ระบบการธ ารงรักษา  

 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้แก่ 

  บ าเหน็จบ านาญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เชน่ 

1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรอืมีค าสั่งใหอ้อก โดยไม่มี

ความผิดหรอืออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย หรอืทหารออกจาก

กองหนุนเบีย้หวัด(เหตุทดแทน) 

2)  ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่

สามารถรับราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ตอ่ไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 

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

(เหตุสูงอายุ) 

4)  หรอืกรณีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว 

ทางราชการสั่งให้ออก หรอืผูท้ี่มเีวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการ

นาน)ทั้ง 4 เหตุนี้ ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบ าเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับ

บ านาญหรอืจะขอรับบ าเหน็จก็ได้ 

ทั้งนีผู้ท้ี่มเีวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสทิธิ์ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามข้อที่กล่าวมาแล้วแต่

ไม่มสีิทธิ์รับบ าเหน็จ  

-  ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผูน้ั้นลาออกจากราชการ มี

สิทธิรับบ าเหน็จบ านาญดังนีถ้้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับบ าเหน็จ

บ านาญเหตุรับราชการนานถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปี

ขึน้ไป ให้มีสทิธิรับบ าเหน็จเหตุสูงอายุถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มเีวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 

10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้มีสิทธิ์รับเฉพาะบ าเหน็จถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบ 10 ปี 

ไม่มสีิทธิ์รับบ าเหน็จบ านาญ 
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บ าเหน็จบ านาญพิเศษ จะได้รับเมื่อ  

1)  ข้าราชการ พลทหารกองประจ าการ หรอืบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม

ก าหนดแล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระท าตามหนา้ที่ ให้ได้รับบ านาญปกติ 

ทั้งบ านาญพิเศษด้วย 

2)  ถ้าได้รับบ าเหน็จบ านาญไปแล้ว หรอื พลทหารกองประจ าการ หรอืบุคคลที่ท าหน้าที่ทหาร

ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่า

เจ็บป่วยหรอืทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหนา้ที่ ก็มีสทิธิ์ได้รับบ านาญพิเศษ ถ้า

ตายก็ให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ ทั้งนี้ให้จ่ายตั้งแต่วันขอ ถ้ารับบ าเหน็จไปแล้วก็ให้ได้รับบ านาญ

พิเศษอย่างเดียว 

3)  ผูไ้ด้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มสีิทธิ์ได้รับบ านาญปกติ ก็ใหร้ับบ านาญปกติได้ 

 4)  ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบ าเหน็จตก

ทอดและบ านาญพิเศษด้วย 

5)  ผูท้ าหนา้ที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรอืเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพน้ก าหนด 2 เดือนนับ

แตว่ันสูญหายใหส้ันนิษฐานว่าตายและใหท้ายาทได้รับบ านาญพิเศษ 

บ านาญตกทอด  ทายาทจะได้รับเมื่อ 

1) ขา้ราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแตก่ าลังศึกษา

ระดับอุดมศกึษาหรอืเทียบเท่า แต่ตอ้งไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแตเ่ป็นบุคคลพิการหรอืทุพพลภาพ) จะ

ได้รับบ าเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดอืนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 

2)  ตายในระหว่างได้รับบ านาญปกติ หรอืมีสทิธิ์ได้รับบ านาญปกติหรอืบ านาญพิเศษ ทายาทมี

สิทธิ์ได้รับบ าเหน็จตกทอด เป็นจ านวน 30 เท่า ของบ านาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมอืนข้อ 1) 

3)  บ าเหน็จตกทอดรายใด ค านวณได้ยอดต่ ากว่า 3000 บาท ให้จา่ย 3000 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชวีิต สมาชิกและ

ทายาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงนิที่ได้รับจาก กบข. ในปีที่ได้รับเงนินั้น 
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ส่วนที่ 4 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านบริการทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพที่ก าหนด

ไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับประบวนการ และกลไกการ

บริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น

ระบบ  

 

4.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจัดท า

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ โครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับ เคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

4.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และ

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ 

และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างตอ่เนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ

น 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  
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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 าแผนบริหารทรัพยากรและแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑วิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เวลา ๑๐.๐๐–

๑๒.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
๑. อาจารย ์ดร.พรพรรณ วรสีหะ 

๒. อาจารย ์ดร.เปรมวดี คฤหเดช 

๓. อาจารย ์ดร.อุดมพร ยิง่ไพบูลยสุ์ข 

๔. อาจารย ์ดร.มณัทนาวดี เมธาพฒันะ 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญศรี กิตติโชติพาณิช 

๖. อาจารยก์นัยา  นภาพงษ ์

๗. นายนพปฎล  อินยาศรี 

๘. นายณฐัพงษ ์  งามกาญจนรัตน ์

๙. นายสุทธิพงษ ์  โตกาญจนา 

๑๐. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์ 

เร่ิมประชุม เวลำ ๑๐.๐๐ น. 
ประธานที่ประชุม : รองคณบดีฝ่ำยบริหำรวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ  

      (ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช) 
ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
 ตำมท่ีกองบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้มีกำรจัดประชุม

ชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกรระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ 
– ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง 
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ประชุมส ำนักงำนอธิกำรบดี นั้น ก ำหนดให้จัดส่งเล่มแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
แผนพัฒนำบุคลำกร  

 มติที่ประชุมคณะกรรมการ  รับทรำบตำมท่ีประธำนแจ้ง 
ระเบียบวาระที่ ๒ :เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี ๓ :เร่ืองสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔ :เร่ืองเสนอเพื่อทรำบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๕ :เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 ๕.๑ เรื่องค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ

แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )  และประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

 รำยชื่อคณะกรรมกำร 
๑. อาจารย ์ดร.พรพรรณ วรสีหะ   ท่ีปรึกษา 

๒. อาจารย ์ดร.เปรมวดี คฤหเดช  ประธาน 

๓. อาจารย ์ดร.อุดมพร ยิง่ไพบูลยสุ์ข  รองประธาน 

๔. อาจารย ์ดร.มณัทนาวดี เมธาพฒันะ  กรรมการ 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญศรี กิตติโชติพาณิช   กรรมการ 

๖.  อาจารยก์นัยา  นภาพงษ ์  กรรมการ  

๗. นายณฐัพงษ ์  งามกาญจนรัตน ์ กรรมการ 

๘. นายสุทธิพงษ ์  โตกาญจนา  กรรมการ 

๙. นายนพปฎล  อินยาศรี  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์  เลขานุการ 

หน้ำท่ี  
๑. ก าหนดนโยบายทบทวนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนบัสนุนวชิาการ และสายวชิาการ 
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๒. ทบทวนแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการและสายวิชาการ 

วทิยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 

๓. พิจารณา ก ากบัดูแล วางแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ

และสายวชิาการ วทิยาลยัพยาบาลและสุขภาพ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

๔. ใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามผลและก ากบัการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
๕.๒ ประธำนท่ีประชุมเสนอแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล,แผนพัฒนำบุคลำกร 

ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมเสนอ 
ระเบียบวาระที่ ๖ :เร่ืองอื่นๆ 
เลิกประชุมเวลา :๑๒.๐๐ น. 
             (นำงสำวนฤมล  รุ่งอินทร์) 
             ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม   
         
              (ผศ.ดร.เปรมวดี  คฤหเดช) 
                  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 
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ค    ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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