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แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อการประสานงานและติดตาม ใน
การสนับสนุนการปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากร และเป็นกรอบการดาเนินงานของ
วิทยาลัยให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะดาเนินการในอนาคต ให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ซึ่ง
การดาเนินการตามกรอบจะเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลาดับความสาคัญ
ของการดาเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เกิดจากการระดม
ความคิดในการกาหนดนโยบาย สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น พร้อมส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อไปพัฒนางาน ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพตลอดจนการรักษา
ไว้และทาให้วิทยาลัยมุ่งสูก่ ารเป็นวิทยาลัยที่มคี ุณภาพต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
≥ 4.00
ทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพเอื้อต่อ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
การดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการ หน่วยงาน (ระดับความผูกพัน)
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
2. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
≥ 4.00
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน)
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
บุค ลากรเป็ นทรัพ ยากรที่มี คุ ณ ค่าและมี ความสาคั ญ มากที่สุ ดในองค์ ก ร บุ คลากรจะเป็ น ผู้
ผลักดันให้องค์กร สามารถดาเนินภารกิจต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วง และยังเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนา
องค์กรในทุกๆด้าน การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพใน
การปฏิบัติงานที่สู งขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่ อองค์ก ร จะท าให้องค์ก รสามารถดาเนินงานให้เกิด
ความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้นั้น มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนบริหารทรัพยากร เพื่อเป็นแนวทาง ในการดาเนินการเสริมสร้างศักยภาพ
และคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
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1.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารของวิทยาลัย
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1.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร
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1.4 ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1.เพื่อให้บุค ลากรมีค วามก้ าวหน้าในสายอาชีพ (Caree ร้อยละของ
Path) ตามกรอบเวลาที่กาหนด
อาจารย์
ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นา 1)ร้อยละของ
ทางวิชาการและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
อาจารย์
ประจาที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
2)ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการที่
ได้รับการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ประจาสาย
งาน
3)ร้อยละของ
ผูบ้ ริหารที่
ได้รับการ
พัฒนาตาม
แผน

ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดาเนินงาน
ร้อยละ ≥ ร้อยละ 21.15
25

ร้อยละ ≥
30

ร้อยละ
26.92

ร้อยละ ≥
80

ร้อยละ 100

ร้อยละ ≥
80

ร้อยละ 100
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2561
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาล
และสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณ ฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้าน
สุ ข ภาพ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั้ งด้ า นทฤษฎี แ ละด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานของวิ ช าชี พ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อ สารและการท างานในระดั บ สากล มี จิ ต ส านึ ก ในการให้ บ ริ ก าร (Service-Minded) และมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ
2) วิจัย (Research) วิจัย สร้างสรรค์ องค์ ความรู้ สร้างนวัต กรรมทางด้านการพยาบาลและ
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
3) บริการวิชาการและชุมชน (Academic and Community Services) ให้บริการวิชาการ เผยแพร่
ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการ
ดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนและ
สังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม (Arts and Culture Conservation )อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่ อด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุดแก่สังคมและ
ประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จั ด บริ ก ารวิช าการให้ แ ก่ ชุ ม ชนและสั งคม ตลอดจนเผยแพร่ผ ลงานวิ ช าการทางด้ า นการ
พยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ความรู้ (Knowledge)
2) คุณธรรม (Moral)
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3) เครือข่าย (Partnership / Cooperation)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มี
ทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรม
พัฒนาตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผอู้ ื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ ักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ ื่น มุ่งทาความ
ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อน
ความเป็ น วั ง สวนสุ นั น ทา และเผยแพร่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรี ยนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพ
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 เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic :บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์
และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research :บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการท าวิ จั ย และ/หรื อ น าผลการวิ จั ย มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology &Teacher :ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการ
ดารงตน
คาขวัญ ( Motto)
คาขวัญ ( Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ CNHSSRU
ซึ่งมีความหมายว่า
Courage
หมายความว่า มีความกล้าหาญ
Noble
หมายความว่า มีความรู้
Honour หมายความว่า มีเกียรติยศ
Smart
หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ
Spirit
หมายความว่า มีน้าใจ มีความเอือ้ อาทรต่อผูอ้ ื่น
Responsibility หมายความว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย
Unity
หมายความว่า มีความสามัคคี ในหมู่คณะ
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Development Goals)
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสูก่ ารเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรูเ้ พื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดกี ับมหาวิทยาลัย
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เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รจู้ ักและยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุง่ ที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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1.6 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา
ลำดับ
ที่
1

หน่วยงำน
วิทยำลัยพยำบำลฯ

ข้ำรำชกำร
ป.ตรี ป.โท
-

-

รวม
-

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

ต่ำ
กว่ำ
ป.ตรี
-

พนง.(งปม.เงินรำยได้)
ป.ตรี ป.โท ป.
เอก
6

44

14

รวม
64

พนง.(งปม.แผ่นดิน)
ต่ำ ป.ตรี ป.โท
กว่ำ
ป.ตรี
-

รวม
-

พนง.รำชกำร
ต่ำ ป.ตรี ป.โท
กว่ำ
ป.ตรี
-

รวม
-

ลจ.ชั่วครำว
ต่ำ ป.ตรี
กว่ำ
ป.ตรี
-

รวม
-

ต่ำ
กว่ำ
ป.ตรี
-

ลจ.ประจำ
ป.ตรี ป.โท
-

-

รวม

ผลรวม
ทั้งหมด

-

64

10
1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามประเภทบุคลากร และตาแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ
ที่
1

หน่วยงำน
วิทยำลัยพยำบำลฯ

ข้ำรำชกำร
ป.ตรี ป.โท
-

-

รวม
-

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

พนง.(งปม.เงินรำยได้)
ต่ำ ป.ตรี ป.โท ป.
กว่ำ
เอก
ป.ตรี
7
4

รวม
11

พนง.(งปม.แผ่นดิน)
ต่ำ ป.ตรี ป.โท
กว่ำ
ป.ตรี
-

รวม
-

พนง.รำชกำร
ต่ำ ป.ตรี ป.โท
กว่ำ
ป.ตรี
-

รวม
-

ลจ.ชั่วครำว
ต่ำ ป.ตรี
กว่ำ
ป.ตรี
-

รวม
-

ลจ.ประจำ
ต่ำ ป.ตรี ป.โท
กว่ำ
ป.ตรี
-

รวม

ผลรวม
ทั้งหมด

-

11
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1.6.3ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ลำดับ
ที่
1

หน่วยงำน
วิทยำลัยพยำบำลฯ

ข้ำรำชกำร
ป.ตรี ป.โท
-

-

รวม
-

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

พนง.(งปม.เงินรำยได้)
ต่ำ ป.ตรี ป.โท ป.
กว่ำ
เอก
ป.ตรี
2
10
5
-

รวม
17

พนง.(งปม.แผ่นดิน)
ต่ำ ป.ตรี ป.โท
กว่ำ
ป.ตรี
1
-

รวม
1

พนง.รำชกำร
ต่ำ ป.ตรี ป.โท
กว่ำ
ป.ตรี
1
-

รวม
1

ลจ.ชั่วครำว
ต่ำ ป.ตรี
กว่ำ
ป.ตรี
-

รวม
-

ลจ.ประจำ
ต่ำ ป.ตรี ป.โท
กว่ำ
ป.ตรี
-

รวม

ผลรวม
ทั้งหมด

-

19
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีบุคลกรที่มีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการปฏิบัติพันธกิจของวิทยาลัยฯในด้านต่างๆดังนี้
1.) พัฒนาการจัดด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ
2.) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรูท้ างด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3.) ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชนและสังคม
4.) อนุรักษ์สง่ เสริมพัฒนาและทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
5.) บริหารจัดการองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยาลัยพยาบาลฯจึง
ได้กาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯดังนี้
5.1. การพัฒนาบุคลกรเป็นการดาเนินงานที่สาคัญของวิทยาลัยฯ
5.2. ผูบ้ ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับต้องตระหนักให้ความสาคัญและมีสว่ น
ร่วมกับการ
พัฒนาบุคลากร
5.3. บุคลกรของวิทยาลัยฯทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพ
ของแต่ละคนและ/ตามความต้องการของหน่วยงาน
5.4.บุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องพัฒนาตนเองตามแผนของ
วิทยาลัย
5.5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯจะดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่องทุก 3เดือน
5.6.การน าผลการประเมิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย ฯมาปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาทุ ก
ปีงบประมาณ
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพต่อการดาเนินงาน
ที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวหน้าสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
2. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันกับองค์กร
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2.3ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ และค่ า เป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการดาเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดขี องสังคม
2)เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่
ดี มี ค วามทุ่ ม เทในการปฏิ บั ติ งาน และมี
ความผูกพันกับองค์กร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) ระดั บ ความพึ ง พอใจ
ของบุคลากรต่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ระดับความพึงพอใจ)

≥ 4.0

1) ระดั บ ความผู ก พั น ของ
บุคลากรต่อมหาวิท ยาลั ย (ระดั บ
ความผูกพัน)

≥ 4.0
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2.4ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูบ้ ริหารกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
คณะกรรมการ จัด ท าแผนฯและรองผู้ บ ริห ารระดั บ หน่ ว ยงานวิเคราะห์
ปั จ จั ย ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก าหนดเป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วัด กลยุ ท ธ์ การ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร

คณะกรรมการ จัดทาแผนฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน
กาหนดโครงการและกิจกรรม

คณะกรรมการ จัด ท าแผนฯ จัด ประชุม รับ ฟั งความคิ ด เห็ นจากบุ ค ลากร
ภายในวิทยำลัยฯ
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

นาแผนบริหารและพัฒนาพัฒนาบุคลการ ไปสู่การปฏิบัติ
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2.5แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์
โครงกำร

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

กลุ่มเป้ำหมำย
2560

2561

2562

2563

2564

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ

1.ระบบการสรรหา (Recruitment)
1.1 กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
1.1.1 จัดทำกรอบ
อัตรำกำลังของ
บุคลำกร
มหำวิทยำลัย

เพื่อทบทวนและ
จัดทำกรอบ
อัตรำกำลัง ให้
เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร
อัตรำกำลังของ
มหำวิทยำลัย

ร้อยละ
ควำมสำเร็จใน
กำรจัดทำกรอบ
อัตรำกำลัง

100

100

100

100

100

บุคลำกรวิทยำลัย ตุลำคม –
พยำบำลและ
กันยำยน
สุขภำพ

-

หัวหน้ำสำนักงำน
วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงำน
บุคคลของ
หน่วยงำนมี
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในกำร

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนบุคคลทีเ่ ข้ำ
ร่วมอบรม

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน ตุลำคม –
บุคคล ของ
กันยำยน
วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

-

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร

1.2กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง
1.2.1 อบรมชี้แจง
หลักเกณฑ์และ
กำหนดมำตรฐำน
กำรดำเนินงำน
สรรหำ กำรบรรจุ
แต่งตั้ง
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เป้ำหมำยของตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์
โครงกำร

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

กลุ่มเป้ำหมำย
2560

2561

2562

2563

2564

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติงำน
1.2.2 กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร

เพื่อสรรหำและ
คัดเลือก
บุคลำกรเข้ำ
ปฏิบัติงำน

ร้อยละของกำร
สรรหำบุคคล
เข้ำทำงำนได้
ตำมประกำศ

บุคลำกรภำยใน
และภำยนอก
มหำวิทยำลัย

ตุลำคม –
กันยำยน

-

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร
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2.ระบบการพัฒนา (Training &Development)
2.1 กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 กำรประเมินผล
เพื่อประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของ กำรปฏิบัติงำน
บุคลำกร
ของบุคลำกร
มหำวิทยำลัย

ร้อยละของ
หน่วยงำนที่
ดำเนินกำร
ประเมิน
ปฏิบัติงำน

100

100

100

100

100

บุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยฯ

ตุลำคม –
กันยำยน

ร้อยละบุคลำกร
ที่ได้รับกำร
เลื่อนเงินเดือน
และค่ำจ้ำงตำม
เกณฑ์

100

100

100

100

100

บุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยฯ

ตุลำคม –
กันยำยน

-

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน
4.1 กำรบริหำรค่ำจ้ำง
เงินเดือน และ
ค่ำตอบแทน

เพื่อดำเนินกำร
เลื่อนเงินเดือน
และค่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทนของ
บุคลำกร

-

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ
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5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
5.1 กำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสิทธิ
ประโยชน์ กองทุน
ประกันสังคม

เพื่อให้บุคลำกรมี ร้อยละของ
ควำมรู้ควำม
บุคลำกรที่เข้ำ
เข้ำใจในสิทธิ
ร่วมอบรม
ประโยชน์ของ
กองทุน
ประกันสังคม

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

บุคลำกร วิทยำลัย มกรำคม –
ที่ขึ้นทะเบียนเป็น มีนำคม
ผู้ประกันตน

-

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์
โครงกำร

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

กลุ่มเป้ำหมำย

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

2560

2561

2562

2563

2564

100

100

100

100

100

บุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยฯ

ธันวำคม

-

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

พศจิกำยน–
มกรำคม

-

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

6.ระบบธารงรักษา
6.1

กำรสร้ำงแรงจูงใจ

6.1.1 กำรจัดสรรเงิน
รำงวัล

6.1.2 กำรคัดเลือก
บุคลำกรดีเด่น

เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับ
บุคลำกร

ร้อยละบุคลำกร
ที่ได้รับกำร
จัดสรรเงิน
รำงวัลตำม
เกณฑ์
เพื่อเป็นกำร
ร้อยละ
ส่งเสริม
ควำมสำเร็จ
ยกย่อง เป็นขวัญ ของกิจกำรกำร
และกำลังใจใน คัดเลือก
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เป้ำหมำยของตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงกำร

6.2

วัตถุประสงค์
โครงกำร

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร

บุคลำกรดีเด่น

กลุ่มเป้ำหมำย

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละของ
ประกำศที่ได้รับ
กำรปรับปรุง

≥80

-

-

-

-

พนักงำน
มหำวิทยำลัย

ตุลำคม –
กันยำยน

-

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

ร้อยละของ
หน่วยงำนที่
จัดส่งกรอบ
อัตรำกำลังกำร
เข้ำสู่ตำแหน่ง
ของบุคลำกร
สำยวิชำกำร
ร้อยละบุคลำกร
ที่เข้ำร่วม
โครงกำรยื่นขอ

100

100

100

100

100

หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย

ตุลำคม –
กันยำยน

-

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

≥20

≥20

≥20

≥20

≥20

บุคลำกรสำย
ตุลำคม –
วิชำกำรที่เข้ำร่วม กันยำยน
โครงกำรพัฒนำ

-

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

กำรจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ

6.2.1 กำรปรับปรุง
ข้อบังคับและ
ประกำศเกีย่ วกับ
กำรเข้ำสูต่ ำแหน่ง
ที่สูงขึน้ ของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร
6.2.2 กำรจัดทำกรอบ
อัตรำกำลังกำรเข้ำ
สู่ตำแหน่งของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร
6.2.3 โครงกำรพัฒนำ
ผลงำนและเพิ่ม
ตำแหน่งทำง

เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุง
ประกำศเกีย่ วกับ
กำรเข้ำสู่
ตำแหน่งของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุน
เพื่อให้
มหำวิทยำลัยมี
กรอบอัตรำกำลัง
กำรเข้ำสุ่
ตำแหน่งของ
บุคลำกร

20
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงกำร

วิชำกำร

วัตถุประสงค์
โครงกำร

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
กำหนด
ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

กลุ่มเป้ำหมำย
2560

2561

2562

2563

2564
ผลงำนและเพิ่ม
ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
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2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1.ระบบการสรรหา (Recruitment)
1.1 กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
1.1.1 จัดทำกรอบอัตรำกำลัง
เพื่อทบทวนและจัดทำ
ร้อยละควำมสำเร็จในกำร
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย กรอบอัตรำกำลัง ให้
จัดทำกรอบอัตรำกำลัง
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
อัตรำกำลังของ
มหำวิทยำลัย

100

บุคลำกรวิทยำลัย
พยำบำลและสุขภำพ

ตุลำคม 2561 กันยำยน 2562

-

หัวหน้ำสำนักงำน
วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
บุคคลที่เข้ำร่วมอบรม

≥80

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบุคคล ตุลำคม 2561 ของวิทยำลัยพยำบำล กันยำยน 2562
และสุขภำพ

-

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

ร้อยละของกำรสรรหำบุคคล
เข้ำทำงำนได้ตำมประกำศ

≥80

บุคลำกรภำยในและ ตุลำคม 2561 ภำยนอกมหำวิทยำลัย กันยำยน 2562

-

วิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพ

2.1กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง
2.1.1 อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์
และกำหนดมำตรฐำนกำร
ดำเนินงำน สรรหำ กำร
บรรจุ แต่งตั้ง
2.2.2 กำรสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกร

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนบุคคล
ของหน่วยงำนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ในกำร
ปฏิบัติงำน
เพื่อสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกรเข้ำปฏิบตั ิงำน
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2.ระบบการพัฒนา(Training &Development)
2.1 กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร

รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

เพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลัย

ร้อยละของหน่วยงำนที่
ดำเนินกำรประเมิน
ปฏิบัติงำน

100

บุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยฯ

ตุลำคม –
กันยำยน

100

บุคลำกรภำยใน
วิทยำลัยฯ

ตุลำคม –
กันยำยน

-

วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน
4.1

กำรบริหำรค่ำจ้ำง
เพื่อดำเนินกำรเลื่อน
ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับกำร
เงินเดือน และค่ำตอบแทน เงินเดือน และค่ำจ้ำง
เลือ่ นเงินเดือนและค่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทนของบุคลำกร ตำมเกณฑ์

-

วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ

-

วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
5.1

กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม

เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม

ร้อยละของ บุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมอบรม

≥80

บุคลำกร มหำวิทยำลัย มกรำคม –
ที่ขึ้นทะเบียนเป็น มีนำคม 2562
ผู้ประกันตน
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

6.ระบบการธารงรักษา
6.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจ
6.1.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำร เพื่อดำเนินกำรจัดสรรเงิน ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับกำร
จัดสรรเงินรำงวัล
รำงวัลสำหรับบุคลำกร
จัดสรรเงินรำงวัลตำมเกณฑ์

100

6.1.2 กำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
ยกย่อง เป็นขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร
6.2 กำรจัดทำเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ

ร้อยละควำมสำเร็จของ
กิจกำรกำรคัดเลือกบุคลำกร
ดีเด่น

≥80

คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

เพื่อทบทวนและปรับปรุง ร้อยละของประกำศที่ได้รับ
ประกำศเกีย่ วกับกำรเข้ำสู่ กำรปรับปรุง
ตำแหน่งของบุคลำกรสำย
สนับสนุน

≥80

เพื่อให้มหำวิทยำลัยมี
ร้อยละของหน่วยงำนที่
กรอบอัตรำกำลังกำรเข้ำสุ่ จัดส่งกรอบอัตรำกำลังกำร
ตำแหน่งของบุคลำกร
เข้ำสู่ตำแหน่งของบุคลำกร

100

6.2.1 กำรปรับปรุงข้อบังคับและ
ประกำศเกีย่ วกับกำรเข้ำสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร
6.2.2 กำรจัดทำกรอบ
อัตรำกำลังกำรเข้ำสู่
ตำแหน่งของบุคลำกรสำย

บุคลำกรมหำวิทยำลัย ธันวำคม 2561

-

วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ

พฤศจิกำยน 2561 –
มกรำคม 2562

-

วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ

พนักงำนมหำวิทำลัย

ตุลำคม 2561 –
กันยำยน 2562

-

วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ

หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย

ตุลำคม 2561 กันยำยน 2562

-

วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ
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กิจกรรม/โครงการ
สนับสนุนวิชำกำร
6.2.3 โครงกำรพัฒนำผลงำน
และเพิ่มตำแหน่งทำง
วิชำกำร

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

≥20

บุคลำกรสำยวิชำกำร

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

สำยวิชำกำร
ร้อยละบุคลำกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรยื่นขอกำหนด
ตำแหน่งทำงวิชำกำร

ตุลำคม 2561 กันยำยน 2562

-

วิทยำลัยพยำบำลและ
สุขภำพ
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ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1

ความสาคัญของระบบบริหารงานบุคคล
ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่สาคัญและมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่รอด
และสามารถดาเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนใน
องค์กรให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนัน้ การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะทา
ให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนัน้
ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดทั้งในการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะ
ก่อให้เกิดผลสาเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนสาคัญใน
การบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัด
คนเข้าทางานนั้นได้มีการพัฒนาขึน้ เป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และ
พัฒนาต่อเนื่อง มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
การธารงรักษา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการทางานด้วยวิธีการต่างๆเข้า
ไว้ดว้ ย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จงึ มีความสาคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ทาให้องค์การประสบ
ความสาเร็จ โดยมีบทบาทสาคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มคี ุณค่ามาทางานอย่างทุ่มเทให้กับ
องค์การ จากความสาคัญและความจาเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงกาหนด
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยดาเนินการดังนี้
1. ระบบการสรรหา(Recruitment)
2. ระบบการพัฒนา (Training & Development)
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน
5. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
6. ระบบการธารงรักษา
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ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้ระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตาม
ประเภทของบุคลากร ได้แก่
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ ก.พ.อ. สาหรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ สาหรับบุคลากร
ที่เป็นลูกจ้างประจา
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ สาหรับบุคลากรที่เป็น
พนักงานราชการ
4. ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย สาหรับบุคลากรที่เป็น
พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว
3.2

วัตถุประสงค์การบริหารงานบุคคล
3.2.1เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3.2.2เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้
เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.2.3เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
3.3

กระบวนการบริหารงานบุคคล
3.3.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบ
คุณธรรม (Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาน
บันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กาหนดไว้ คือ
- วิธีการสอบแข่งขัน
- วิธีการสอบคัดเลือก
- วิธีการคัดเลือก
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3.3.2 ระบบการพัฒนา (Training &Developmaent)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาต่อ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การสอนงาน การฝึกในการปฏิบัติงานจริง การจัดการความรู้ในองค์กร
การศึกษาด้วยตนเอง
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทาระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหรือปริ ญ ญาเอก หรือ
ระดับหลังปริญญาโท หรือปริญญาเอก
2. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย
3. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ
4. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการไปประชุมสัมมนานานาชาติ
5. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ
6. เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร
7. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
8.เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่ได้รับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
9. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่ มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิจัย วิชาการ การสอน
และวิชาชีพ และเงินรางวัลอื่น ๆ
10. เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
3.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตาม
รอบการประเมิน คือ
รอบที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคมถึง เดือนมีนาคม และ
รอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน
ซึ่งบุ ค ลากรทุ ก คนจะต้ อ งได้ รับ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน โดยใช้แ บบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามสายงาน ดังนี้
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับสายวิชาการ
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับสายสนับสนุนวิชาการ
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3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานสาหรับผู้บริหาร
3.3.4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน
กลุ่มข้าราชการ ได้รับ
- เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง)
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547)
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพ ชั่วคราวสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2548)
- เงินสวัสดิการ
กลุ่มลูกจ้างประจา ได้รับ
- เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537)
- ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.
2547)
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2548)
- เงินสวัสดิการ
กลุ่มพนักงาน ได้รับ
- เงินเดือน ค่าจ้างเงินประจาตาแหน่ง (ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงิน
ประจาตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย)
- เงินสวัสดิการ
- เงินค่าประสบการณ์
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2548)
กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ
- เงินเดือน
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- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2548)
นอกจากนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานตาแหน่งวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระ
งาน ได้ตามระเบียบฯ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- เงินสวัสดิการ
3.3.5. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความ
หลากหลาย ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่ง
ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้
กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจา ได้รับ
- สวั ส ดิ ก ารค่ ารั ก ษาพยาบาลกลุ่ ม ข้ าราชการและลู ก จ้ า งประจ าจะได้ รั บ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
- สวัส ดิก ารการเบิก ค่าการศึก ษาของบุตรกลุ่ มข้าราชการและลูก จ้างประจาจะ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลู กจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว) ได้แก่
การลาป่ ว ย การลาคลอดบุ ต ร การลากิ จ ส่ วนตั ว การลาพั ก ผ่อ น การลาอุ ป สมบทหรือ การลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ (เฉพาะข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะ
ข้าราชการ)
- สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการเป็ น สมาชิ ก กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ าราชการ (กบข.)
สาหรับข้าราชการ
- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการเป็ น สมาชิ ก กองทุ น สวั ส ดิ ก ารลู ก จ้ า ง (กสจ.) ส าหรั บ
ลูกจ้างประจา
- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิประโยชน์ในการทาประกันอุบัติเหตุ
- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น กู้ เพื่ อ ซื้ อ ที่ อ ยู่ ต ามโครงการสวั ส ดิ ก ารของ
มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
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ข้าราชการที่เป็น สมาชิ ก กบข. จะได้ รับ สิท ธิป ระโยชน์ต่ าง ๆ นอกเหนื อจากเงิน
บาเหน็จ บานาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้
1.สิ ท ธิ ในการรับ เงิน สมทบ สมาชิ ก จะได้ รับ เงิน สมทบจากรัฐ ในจานวนเท่ ากั บ ที่
สมาชิกสะสมเป็นประจาทุกเดือน
2.สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถนาใบแจ้งยอดแนบพร้ อมแบบ ภ.ง.ด. 90
หรือ 91เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท
ในปีภาษีนนั้
3.สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับให้มีข้นึ
กลุ่มพนักงานราชการได้รับ
- สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาลกลุ่ ม พนั ก งานและลู ก จ้ า งชั่ ว คราวจะได้ รั บ ตาม
กฎหมายประกันสังคม
- สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดู
บุตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลา
เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
- สิทธิประโยชน์ในการทาประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ
- สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาลกลุ่ ม พนั ก งานและลู ก จ้ า งชั่ ว คราวจะได้ รั บ ตาม
กฎหมายประกันสังคม
- สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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- สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดู
บุตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลา
เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
- สิทธิประโยชน์ในการทาประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น กู้ เพื่ อ ซื้ อ ที่ อ ยู่ ต ามโครงการสวั ส ดิ ก ารของ
มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
3.3.6 ระบบการธารงรักษา
บาเหน็จบานาญข้าราชการ ได้แก่
บาเหน็จบานาญปกติ ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น
1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งหรือมีคาสั่งให้ออก โดยไม่มี
ความผิดหรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจาก
กองหนุนเบีย้ หวัด(เหตุทดแทน)
2) ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่
สามารถรับราชการในตาแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ตอ่ ไปได้ (เหตุทุพพลภาพ)
3) มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วลาออก
(เหตุสูงอายุ)
4) หรือกรณีมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว
ทางราชการสั่งให้ออก หรือผูท้ ี่มเี วลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการ
นาน)ทั้ง 4 เหตุน้ี ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบาเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับ
บานาญหรือจะขอรับบาเหน็จก็ได้
ทั้งนีผ้ ทู้ ี่มเี วลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสทิ ธิ์ได้รับบาเหน็จบานาญตามข้อที่กล่าวมาแล้วแต่
ไม่มสี ิทธิ์รับบาเหน็จ
- ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผูน้ ั้นลาออกจากราชการ มี
สิทธิรับบาเหน็จบานาญดังนีถ้ ้ามีเวลาคานวณบาเหน็จบานาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับบาเหน็จ
บานาญเหตุรับราชการนานถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาคานวณบาเหน็จบานาญ ครบ 10 ปี
ขึน้ ไป ให้มีสทิ ธิรับบาเหน็จเหตุสูงอายุถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาคานวณบาเหน็จบานาญครบ
10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้มีสิทธิ์รับเฉพาะบาเหน็จถ้ามีเวลาคานวณบาเหน็จบานาญไม่ครบ 10 ปี
ไม่มสี ิทธิ์รับบาเหน็จบานาญ
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บาเหน็จบานาญพิเศษ จะได้รับเมื่อ
1) ข้าราชการ พลทหารกองประจาการ หรือบุคคลที่ทาหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนดแล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระทาตามหน้าที่ ให้ได้รับบานาญปกติ
ทั้งบานาญพิเศษด้วย
2) ถ้าได้รับบาเหน็จบานาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจาการ หรือบุคคลที่ทาหน้าที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่า
เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสทิ ธิ์ได้รับบานาญพิเศษ ถ้า
ตายก็ให้ทายาทได้รับบานาญพิเศษ ทั้งนี้ให้จ่ายตั้งแต่วันขอ ถ้ารับบาเหน็จไปแล้วก็ให้ได้รับบานาญ
พิเศษอย่างเดียว
3) ผูไ้ ด้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มสี ิทธิ์ได้รับบานาญปกติ ก็ให้รับบานาญปกติได้
4) ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบาเหน็จบานาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบาเหน็จตก
ทอดและบานาญพิเศษด้วย
5) ผูท้ าหน้าที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรือเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้นกาหนด 2 เดือนนับ
แต่วันสูญหายให้สันนิษฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบานาญพิเศษ
บานาญตกทอด ทายาทจะได้รับเมื่อ
1) ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่กาลังศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ตอ้ งไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะ
ได้รับบาเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ
2) ตายในระหว่างได้รับบานาญปกติ หรือมีสทิ ธิ์ได้รับบานาญปกติหรือบานาญพิเศษ ทายาทมี
สิทธิ์ได้รับบาเหน็จตกทอด เป็นจานวน 30 เท่า ของบานาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมือนข้อ 1)
3) บาเหน็จตกทอดรายใด คานวณได้ยอดต่ากว่า 3000 บาท ให้จา่ ย 3000
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
สมาชิกที่พ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิกและ
ทายาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีที่ได้รับเงินนั้น
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ส่วนที่ 4 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านบริการทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญ ต่อ
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพที่กาหนด
ไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับประบวนการ และกลไกการ
บริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบ

4.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั งกล่ า ว จึ ง ก าหนดทางการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจัดทา
แนวทางการสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้างความเข้า ใจในภารกิ จ เป้ าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนด
3. ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ ก าหนดไว้ และน าไปสู่ ก ารพิ จ ารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ า งกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ ว ยงานให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
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5. ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ได้ รับ จากการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ วยงาน ว่ า
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.2 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติก ารด้ านการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การติ ด ตามประเมิ น ผลเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย
พยาบาลและสุขภาพ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์
และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมิ นผลและกาหนดตัวชี้วัด
แก่ ห น่ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อสร้างทั ก ษะในการติด ตามประเมิน ผลและสามารถนามาใช้ป ระโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พั ฒ นาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติก ารด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อ
นาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
ก คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ก

คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ข

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายงานการประชุมคณะกรรการการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรและแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลา ๑๐.๐๐–
๑๒.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสี หะ
๒. อาจารย์ ดร.เปรมวดี

คฤหเดช

๓. อาจารย์ ดร.อุดมพร

ยิง่ ไพบูลย์สุข

๔. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี

เมธาพัฒนะ

๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บุญศรี กิตติโชติพาณิ ช
๖. อาจารย์กนั ยา

นภาพงษ์

๗. นายนพปฎล

อินยาศรี

๘. นายณัฐพงษ์

งามกาญจนรัตน์

๙. นายสุ ทธิพงษ์

โตกาญจนา

๑๐. นางสาวนฤมล

รุ่ งอินทร์

เริ่มประชุม เวลำ ๑๐.๐๐ น.
ประธานที่ประชุม : รองคณบดีฝ่ำยบริหำรวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
(ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช)
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ
ตำมที่กองบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้มีกำรจัดประชุม
ชี้แจงแนวทำงกำรจัดทำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกรระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐
– ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
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ประชุมสำนักงำนอธิกำรบดี นั้น กำหนดให้จัดส่งเล่มแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
แผนพัฒนำบุคลำกร
มติที่ประชุมคณะกรรมการ รับทรำบตำมที่ประธำนแจ้ง
ระเบียบวาระที่ ๒ :เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม
ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๓ :เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ :เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ :เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
๕.๑ เรื่อ งค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรจั ด ท ำแผนบริห ำรทรัพ ยำกรบุ ค คล และ
แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
รำยชื่อคณะกรรมกำร
๑. อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสี หะ
ที่ปรึ กษา
๒. อาจารย์ ดร.เปรมวดี

คฤหเดช

ประธาน

๓. อาจารย์ ดร.อุดมพร

ยิง่ ไพบูลย์สุข

รองประธาน

๔. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี

เมธาพัฒนะ

กรรมการ

๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บุญศรี กิตติโชติพาณิ ช

กรรมการ

๖. อาจารย์กนั ยา

นภาพงษ์

กรรมการ

๗. นายณัฐพงษ์

งามกาญจนรัตน์

กรรมการ

๘. นายสุ ทธิพงษ์

โตกาญจนา

กรรมการ

๙. นายนพปฎล

อินยาศรี

กรรมการและเลขานุการ

๑๐. นางสาวนฤมล

รุ่ งอินทร์

เลขานุการ

หน้ำที่
๑. ก าหนดนโยบายทบทวนยุท ธศาสตร์ แผนกลยุท ธ์ แ ละแผนพัฒ นาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ
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๒. ทบทวนแผนบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพ
๓. พิจารณา กากับดูแล วางแผนบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
และสายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
๔. ให้ขอ้ เสนอแนะ ติดตามผลและกากับการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผน
มติที่ประชุมคณะกรรมการ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
๕.๒ ประธำนที่ป ระชุ มเสนอแผนบริห ำรทรัพ ยำกรบุ ค คล,แผนพั ฒ นำบุ ค ลำกร
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
มติที่ประชุมคณะกรรมการ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ :เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา :๑๒.๐๐ น.
(นำงสำวนฤมล รุ่งอินทร์)
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช)
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
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ค ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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