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แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 และแผน
ปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดท าขึน้เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานด้าน
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ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ.
2560-2570) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2560-2574) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน า เพ่ือปวงชน” โดยมี
เป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพมาตรฐานในระดับนานาชาติในการก้าวสู่การเป็น 
“มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องสามารถ
แข่งขันกับบัณฑิตนานาชาติได้ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม 

วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพทุกระดับ  ให้มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการท าให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเป้าหมาย พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รวมถึงการเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน บริบทวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 
1. ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับ
บริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด ประเทศไทยจึงได้ด าเนินการปฏิรูป
ระบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุ
ตามเป้าหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจ านวนเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วย
ตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยคณะกรรมการ 
มีหน้าที่วางแผนและก าหนดทิศทางในการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และด าเนินโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดท าหลักสูตร ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การเปิดสอน
และการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง 
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และน าเข้าสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2550 และอนุมัติการเปิดรับ
นักศึกษาในภาคเรียนที่  1/2550 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่  14 
พฤศจิกายน พ.ศ.2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติ
ให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2550 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน า เพ่ือปวงชน 
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(A Leading Quality University for All) 

พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
(To educate people with emphasis on knowledge transferring to localities; 

conform good teachers; conduct research; provide academic services to 
communities; and to promote and conserve arts and cultures) 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 
2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 
3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ 
SMEs ให้เข้มแข็ง 

4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญา
ไทยสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

เสาหลัก (Pillar) 
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 
(Wisdom, Alignment and Social Leadership) 

วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่
สากล 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1. W (Wisdom & Creativity) ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์   
2. H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
3. I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ   
4. P (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ  

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป้าหมายที่ 1 :  ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี 

สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน   
เป้าหมายที่ 2 :  ด้านคุณภาพชั้นน า มหาวิทยาลัยฯ มุ่งท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเซีย      
เป้าหมายที่ 3 :  ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน

วิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และ
มีคุณธรรม  

เป้าหมายที่ 4 :  ด้านพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบ
บริหารจัดการเป็นเลิศ สามารถพ่ึงตนเองได้ และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 "บริหาร" ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 "วิจัย" การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม และการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 "เครือข่าย" การสร้างเครือข่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 "ประชาสัมพันธ์"  การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การ และส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 "ก้าวไกล"  การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียน

และสากล 

บ้านแห่งคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2560-2564 

 
 
 
 
 
 

                  

     
                                       

: Wisdom & Creativity : Happiness & Loyalty : Integration & Collaboration : Professionalism

                                                                                                



4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 บ้านแห่งคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2560-2564 
2. โครงสร้างการบริหารองค์กร 

โครงสร้างองค์กร 
 โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการบริหารบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

1. เพ่ือจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้สอดคล้อง 
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย  

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ และสามารถขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสยทศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ 

3. เพื่อใช้เป็นกรอบ หรือแนวทางในการบริงานและพัฒนางานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 

1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา เป้าหมายร้อยละ 100 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  เป้าหมายร้อยละ 40 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  เป้าหมายร้อยละ 60 
4. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา เป้าหมายร้อยละ 100 
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา เป้าหมายร้อยละ 100 
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บทที่ 2 
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 
1. โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จ าแนกประเภทของบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ 
 1.1 ผู้บริหาร จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย  

1.1.1 ประเภทผู้บริหาร (สายวิชาการ) บริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบด ี
1.1.2 ประเภทผู้บริหาร (สายสนับสนุนวิชาการ) ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงาน หัวหน้า

ฝ่าย 
 1.2 คณาจารย์ประจ า ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์ 
 1.3 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ ประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
งบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทงบประมาณรายได้ และพนักงานราชการ 
  
2. ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีจ านวนบุคลากร ดังนี้ 
2.1 ตารางแสดงจ านวนบุคลากร 

ประเภท 
แหล่งเงิน 

รวม ร้อยละ 
แผ่นดิน รายได้ 

ผู้บริหาร (สายวิชาการ) 0 6 6 9.52 
ผู้บริหาร (สายสนับสนุนวิชาการ) 0 3 3 4.76 
คณาจารย์ประจ า 0 42 42 66.66 
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ 1 11 12 19.04 

รวม 63 100 
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สรุปจ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทพบว่า บุคลากรของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่คือ 
ประเภทคณาจารย์ประจ า คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมาคือ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 19.04 ประเภทผู้บริหาร (สายวิชาการ) คิดเป็นร้อยละ 9.52 และประเภทผู้บริหาร (สาย
สนับสนุนวิชาการ) คิดเป็นร้อยละ 4.76 
 

2.2 ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ 

ระดับ 
ส าเร็จการศึกษา

ต่างประเทศ 
ส าเร็จการศึกษา 

ในประเทศ 
รวม ร้อยละ 

ระดับปริญญาเอก 11 1 12 25 
ระดับปริญญาโท 36 0 36 75 

รวม 48 100 
 
สรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาพบว่า คุณวุฒิการศึกษาของ

บุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่คือ คุณวุฒิระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือ 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 25 

 
2.3 ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
ระดับ 

รวม ร้อยละ ปริญญา
โท 

ร้อยละ ปริญญา
เอก 

ร้อยละ 

การพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 

5 13.8889 4 33.333 9 18.75 

การพยาบาลผู้ใหญ่ 15 41.6667 3 25 18 37.5 
การพยาบาลเด็ก 4 11.1111 1 8.3333 5 10.417 
การพยาบาลจิตเวช 6 16.6667 2 16.667 8 16.667 
การพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

6 16.6667 2 16.667 8 16.667 

รวม 36 100 12 100 48 100 
 
สรุปจ านวนคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามสาขาวิชา พบว่า บุคลากร

สายวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชา
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การพยาบาลผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 18.75 ส าหรับบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่
ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุง
ครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาล
อนามัยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 25 

 
2.4 ตารางแสดงต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ศาสตราจารย์ 0 0 
รองศาสตราจารย์ 4 8.33 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 6.25 
อาจารย์ 41 85.41 

รวม 48 100 
 
สรุปจ านวนบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการพบว่า ต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่คือ ระดับอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 85.41 รองลงมาคือ ระดับ
รองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 6.25 

2.5 ตารางแสดงต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามสาขาวิชา 
สาขาวิชา ระดับ รวม ร้อยละ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ รอง
ศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 

การพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 

1 33.33 1 25 2 28.57 

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 33.33 2 50 3 42.85 
การพยาบาลเด็ก - 0 - 0 0 0 
การพยาบาลจิตเวช 1 33.33 - 0 1 14.28 
การพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

- 0 1 25 1 14.28 

รวม 3 100 4 100 7 100 
 
2.4 ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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ระดับ 
ส าเร็จการศึกษา

ต่างประเทศ 
ส าเร็จการศึกษา 

ในประเทศ 
รวม ร้อยละ 

ระดับปริญญาโท - 4 4 26.66 
ระดับปริญญาตรี - 11 11 73.33 

รวม 15 100 
 
สรุปจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามตุณวุฒิการศึกษาพบว่า คุณวุฒิ

การศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ คือ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ คุณวุฒิระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 26.67 

 
2.5 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560 - 2564 

ปีงบประมาณ 
ผู้ปฏิบัติงานสาย

วิชาการ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

สายสนับสนุนวิชาการ 
รวม 

2560 - - - 
2561 - - - 
2562 - - - 
2563 - - - 
2564 - - - 
รวม - - - 

 
สรุปจ านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560 – 2564 พบว่า ไม่มีบุคลากรที่จะ

เกษียณอายุราชการ (*หมายเหตุ* ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการไม่มีการก าหนดอายุในการเกษียณราชการ)  

บทที่ 3  
การวิเคราะห์ศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 
1. วิเคราะห์ศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

SWOT Analysis เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมและสถานภาพขององค์กร ซึ่งจ าเป็นต้อง
น ามาใช้วิเคราะห์ โดยเน้นศักยภาพและความพร้อมที่องค์กรมีอยู่ และพยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือ
ความเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อมภายนอกรวมทั้งแก้ไขจุดอ่อน (จุดด้อย) ขององค์กรด้วย เนื่องจากปัจจัย 
เหล่านี้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดทั้งคุณและโทษต่อองค์กร ซึ่งหากน าจุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่มาใช้จะก่อ
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ประโยชน์ได้ทวีคูณ ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรและอุปสรรคหรือความเสี่ยงจากภายนอกอาจ
คุกคามหรือสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรได้มหาศาลเช่นเดียวกัน 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) 

ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S 
Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ
ต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 

Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทาง การปฏิบัติงาน
ไว้หรือไม ่

System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 
Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะ

ในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรือไม ่
Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และ
ภัยคุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ตามหลักการ PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ
เมืองที่มีผลกระทบกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ  

T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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บทที่ 4  
แผนบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย 

 
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่ง เป็น

องค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถและศักยภาพของ
บุคลากรจึงเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร กล่าวคือ บุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
วิทยาลัยฯ มีความเจริญก้าวหน้า น าพาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น  การ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ จึงเป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

จากความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐที่มี
หน้าที่ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
วิทยาลัยฯ ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 
2564) เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่อทั้งหน่วยงานและเพ่ือน
ร่วมงาน รวมทั้ง สร้างและพัฒนาผู้บริหาร หัวหน้างาน ให้มีความรู้ มีความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์ 
มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม  

 
1. วัตถุประสงค์  

1) บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ .ศ. 2560 - 2564 

2) บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์สภาการพยาบาล คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

3) บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตาม
แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan:  IDP)  เ พื ่อ เตร ียมความพร้อมให้
บุคลากร มีคุณสมบัติ มีขีดความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่ สูงขึ้นไป
ตามเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงาน (Career Path) 
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2. การพัฒนาบุคลากร 

การพ ัฒนาบ ุคล ากรขอ งว ิทย าล ัยพยาบาลและส ุขภาพ  เ พื ่อ เ ส ร ิมส ร ้า ง ข ีด
ความสามารถให้เป็นผู ้มีผลสัมฤทธิ ์ส ูง พัฒนาความรู ้ ทักษะ สมรรถนะ โดยใช้เครื ่องมือที่
หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสามารถรองรับภารกิจ และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น วิทยาลัยจัดการอบรมขั้นพ้ืนฐานให้แก่บุคลากร 
ได้แก่  

1) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (Orientation) เพ่ือแนะน าให้บุคลากรใหม่ได้รู้จักกับ
วิทยาลัยฯ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ฯลฯ  ซึ่งบุคลากรใหม่ของวิทยาลัยฯ จะต้อง
ได้รับการปฐมนิเทศจ านวน 2 ครั้ง คือ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของวิทยาลัยฯ และการประชุม
การรับมอบนโยบายสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

2) การให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติด้านสาธารณภัย การปฐมพยาบาล และอัคคีภัย  
3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ บุคลากรวิทยาลัยฯ จะต้องได้รับการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับและก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานของบุคลากรที่ต้องสอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษประจ าปี 

2.2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ   
สถาบันได้ก าหนดให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ดังนี้ 
1) การพัฒนาสมรรถนะหลัก ตามค่านิยมหลัก (Core Values) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

หล่อหลอมให้บุคลากรมี ความรู้ ความเข้าใจในค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของวิทยาลัย มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิทยาลัยฯ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร 

ค่านิยมหลัก  
(Core Values) 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

S = Smart 
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ในการปฏิบัต ิและมีบุคลิกภาพดี 

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมี
บุคลิกภาพดี 

M = Smart Management 
บริหารงานแบบมืออาชีพ  

มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
และมีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล 
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ค่านิยมหลัก  
(Core Values) 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

A = Smart Academic  
เชี่ยวชาญวิชาการ  

มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการ มีความฉลาด
สร้างสรรค์ และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่
องค์กรได้ 

มีความรู้ความ ความช านาญ 
และการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 
  

R = Smart Research  
ชาญฉลาดการวิจัย 
 

มีความสามารถในการท าวิจัย 
และ/หรือน าผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
และต่อองค์กร 

มีความสามารถในการพัฒนา
งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
เพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนา
งานประจ า  

T = Smart Technology & 
Teacher : เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี 
 

มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งใน
ด้านทัศนคติและการด ารงตน 

มีความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือ
ตอบสนองต่อการจัดการเรียการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

 
2) การพัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่ง (Functional Competency) เป็นการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งงาน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามต าแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
อาจท าได้หลายแนวทาง เช่น การสอน (Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การฝึกจากการ
ปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (Attachment 
Working) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การ จัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management) การจัดอบรมในองค์กร (In - House Training) รวมถึงการส่งไปอบรม ณ หน่วยงาน
ภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ (Public Training) โดยการพัฒนาจ าแนกตาม ประเภท
บุคลากร 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. บุคลากรสายวิชาการ ให้พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในงานตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยต้องมีการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ และการ
ปฏิบัติการ พยาบาล (Faculty practice) 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นตรงตามสายงาน โดยมี 

https://plan.dmh.go.th/forums/index.php?action=dlattach;topic=897.0;attach=1498
https://plan.dmh.go.th/forums/index.php?action=dlattach;topic=897.0;attach=1498


17 

เป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย (R2R) การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  

 
3. การพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยวิทยาลัยฯ มุ่งหมายพัฒนาให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชา และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

โดยการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการต้องเป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และ
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ โดยวิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  

 
 

1) แผนความต้องการคุณวุฒิอาจารย์ศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชา จ านวน
อาจารย์ 

จ านวนอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

จ านวนคุณวุฒิปริญญา
เอกตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 

40) 

จ านวน 
ที่ต้อง

พัฒนาเพิ่ม 

การพยาบาลมารดา ทารก และ
ผดุงครรภ์ 

9 4 4 0 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 18 3 7 4 

การพยาบาลเด็ก 5 1 2 1 

การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

8 2 3 1 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 8 2 3 1 
รวม 48 12 19 7 

 

2) แผนพัฒนาคุณวุฒิ อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

การพยาบาลมารดา ทารก และ - 1 - - - 1 
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สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

รวม 2560 2561 2562 2563 2564 
ผดุงครรภ์ 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 1 1 1 - 4 
การพยาบาลเด็ก - - 1 - - 1 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต - - - 1 1 2 
การพยาบาลอนามัยชุมชน - - - - - 0 

 

3) แผนความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขาวิชา 
จ านวน
อาจารย์ 

จ านวนอาจารย์
ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 

จ านวนต าแหน่งทาง
วิชาการมาตรฐาน

คุณวุฒิ(ร้อยละ 60) 

จ านวน 
ที่ต้องพัฒนาเพ่ิม 

การพยาบาลมารดา ทารก และ
ผดุงครรภ์ 

9 6 8 2 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 18 2 10 8 
การพยาบาลเด็ก 5 3 4 1 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 8 2 4 2 
การพยาบาลอนามัยชุมชน 8 2 4 2 

รวม 48 15 30 15 
4) แผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

การพยาบาลมารดา ทารก และ
ผดุงครรภ์ 

- 1 1 - - 2 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 2 2 2 1 8 
การพยาบาลเด็ก - - 1 - - 1 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต - - - 1 1 2 
การพยาบาลอนามัยชุมชน - - - 1 1 2 

 
4. การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) 

ตามนโยบายวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ด้านการเสริมสร้างความผูกพันและขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการดูแลบุคลากรและจัดสิ่ง
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สนับสนุนต่างๆ ได้แก่ สวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินรางวัล ฯลฯ นั้น ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร จะเป็น
การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร โดย
วิทยาลัยฯ ได้จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรสถาบัน ดังนี้ 

1. บุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งที่แสดงถึงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิสูง และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนั้น การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จึง
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถด้านการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์นั้น ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์
ประจ า แบ่งเป็น  

- ศาสตราจารย์  
- รองศาสตราจารย์  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์  

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ แบ่งเป็น 

1) ประเภทผู้บริหาร  มีเส้นทางความก้าวหน้า ดังนี้ 
1. ห้วหน้าส านักงาน 
2. หัวหน้าฝ่าย 

2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ มีเส้นทางความก้าวหน้า ดังนี้ 
1. เชี่ยวชาญพิเศษ  
2. เชี่ยวชาญ  
3. ช านาญการพิเศษ  
4. ช านาญการ  
5. ปฏิบัติการ 

3) กลุ่มทั่วไป มีเส้นทางความก้าวหน้า ดังนี้  
1. ช านาญงานพิเศษ  
2. ช านาญงาน  
3. ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเสนอขอเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศ เรื่อง เกณฑ์ความรู้  
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทางการบริหารส าหรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนั กงาน
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มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และประกาศ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะส าหรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ทั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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5. แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
5.1 แผนงานและโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ งาน /โครงการ  ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาบุคลากร
ให้มี ความรู้พื้นฐาน
เบื้องต้น และทักษะ

ที่จ าเป็นต่อ การ
ปฏิบัติงาน 

1.งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ร้อยละของบุคลากรใหม่ได้รับการ
ปฐมนิเทศ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

2.โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้าน ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของบุคลากรที่สอบผ่าน
เกณฑ์ มาตรฐานภาษาอังกฤษท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ 30 35 40 45 45 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

3.โครงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ 

ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่ได้รับ
การพัฒนา ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

2. พัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากรให้สอดรับ
กับ พันธกิจและ
เอกลักษณ์ ของ
วิทยาลัย 

1.การประชุมการรับมอบ
นโยบายสู่การปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการ
ประชุม 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

2.โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา สมรรถนะตรงตามสายงาน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ งาน /โครงการ  ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ใน )อบรมภายนอก+ภายใน( ) 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
หรืองาน สร้างสรรค์ 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
นวัตกรรม หรืองาน สร้างสรรค์ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 75 75 75 75 75 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

3. พัฒนา
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร (Career 
Path) 

1.งานพัฒนาคุณวุฒิของ
อาจารย์ 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 40 40 40 40 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

2.งานพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

3.โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้าตามสายงานของ
บุคลากร (Career Path) 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ียื่นขอประเมินผลงานสู่
ระดับท่ีสูงขึ้น 

คน 1 1 1 1 1 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
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5.2 วิธีด าเนินการน าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ไปสู่การปฏิบัติ  

งาน /โครงการ  สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ รูปแบบกิจกรรม 
1. งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ Phase 1 ความรู้ทั่วไป  

1.1การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ให้ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และสวัสดิการบุคลากร  
1.2 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน 

บรรยาย /กิจกรรม  สัมพันธ์ 

Phase 2 ตามลักษณะสายงาน  
1.3 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เข้าใจ
บทบาทอาจารย์ และเตรียมความพร้อม
พัฒนาตนเอง ด้านคุณวุฒิและเตรียมเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

  

2. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน พัฒนาภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนสอน พัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารเพ่ือใช้ใน อบรมภายใน/ อบรมภายนอก 
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งาน /โครงการ  สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ รูปแบบกิจกรรม 
ภาษาอังกฤษ การน าเสนอ ผลงาน และการวิจัย การ ท างานและงานบริการ 
3. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ 

พัฒนาให้สามารถน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การจัดการเรียนการ สอน ได้แก่ 
Simulation Application สื่อการเรียนการ
สอน และบทเรียน Online เป็นต้น 

พัฒนาให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และ สามารถลดขั้นตอน
การท างานได้ 

อบรมภายใน/ อบรมภายนอก 

4. การประชุมการรับมอบนโยบายสู่
การปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

การประชุมรับการถ่ายทอดนโยบายจากระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือลงสู่การปฏิบัติของบุคลากรใน
ทุกระดับ 

บรรยาย/ประชุม 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เผยแพร่ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งาน สร้างสรรค์ 

สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองาน สร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง 

- อบรมภายใน/ อบรมภายนอก 

6. งานพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 1. ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการวิทยาลัย 
2. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการ
จัดท าผลงานทาง วิชาการเพ่ือเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือสร้าง 
แรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการ
เห็นความส าคัญและ เตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง 

- อบรมภายใน/ อบรมภายนอก 
7. งานพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
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งาน /โครงการ  สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ รูปแบบกิจกรรม 
และมีประสิทธิภาพ 

8. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้า
ตามสายงานของบุคลากร (Career 
Path) 

- สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือเสนอขอปรับต าแหน่ง
สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

อบรมภายใน/ อบรมภายนอก 
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6. การน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ  
ว ิทยาล ัยฯ มีแนวทางในการน าแผนการบร ิหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
1) หลักการ  

1.1 การใช้แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ โดยมีผู้รับผิดชอบในระดับรองคณบดี เป็นผู้ก ากับ
ติดตามในการด าเนินงาน 

1.2 การจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์
และแผนงานของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจปรับประเด็นหรือหัวข้อเรื่องในการพัฒนาให้
เหมาะสมสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลานั้นๆ และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  

2) แนวทางการน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ   
2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือเป็นกลไกหลักในการด าเนินงานตามแนวทางของ

แผนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส านักงานวิทยาลัยฯ ฯลฯ 
2.2 สร้างสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน ได้แก่ ก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และ

การจัดการ ให้เอื้อต่อการน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดท า
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การด าเนินงาน  

3) การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
3.1 มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรราย

ไตรมาส และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี   
3.2 น าเสนอผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรให้ผู ้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ รวมทั้งผู ้บริหาร และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ตามล าดับ และน าผลการประเมินไปปรับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป  
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
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ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ที่  ๔๒.๒ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

.................................................................. 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคคล เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร รายชื่อดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ   ที่ปรึกษา 

๒. อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช   ประธาน 

๓. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข   กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตตโิชติพาณิชย์ กรรมการ 

๕. อาจารย์กันยา นภาพงษ์    กรรมการ 

๖. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ  กรรมการ 

๗. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์   กรรมการ 

๘. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา    กรรมการ 
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๙. นายนพปฎล  อินยาศรี    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
๑. ก าหนดนโยบายทบทวนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 

๒. ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

๓. พิจารณา ก ากับดูแล วางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

๔. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
 

๒.คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. อาจารย์ ดร.เปรมวดี    คฤหเดช   ประธาน 

๒. นายนพปฎล     อินยาศรี   กรรมการ 

๓. นายสุทธิพงษ์     โตกาญจนา  กรรมการ 

๔. นายณัฐพงษ์     งามกาญจนรัตน์  กรรมการ 

๕. นางสาวนฤมล    รุ่งอินทร์   กรรมการและ 

เลขานุการ 

หน้าที ่
๑. จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผน

ปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

๒. ติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔) และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๓. อ่ืนๆ ตามที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
สั่ง  ณ  วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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                                            (อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ) 

          คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ภาคผนวก ข 
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฎิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่  22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30–12.00 น. 

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้มาประชุม 
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1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ   วรสีหะ   ที่ปรึกษา 

2. อาจารย์ ดร.เปรมวดี   คฤหเดช   ประธาน 

3. อาจารย์ ดร.อุดมพร   ยิ่งไพบูลย์สุข   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์  กรรมการ 

5. อาจารย์กันยา    นภาพงษ ์  กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี   เมธาพัฒนะ  กรรมการ 

7. นายณัฐพงษ ์    งามกาญจนรัตน์  กรรมการ 

8. นายสุทธิพงษ์    โตกาญจนา    กรรมการ 

9. นายนพปฎล    อินยาศรี    กรรมการและ 

เลขานุการ 

10. นางสาวนฤมล   รุ่งอินทร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 2 :เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 :เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 :เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 เรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
อาจารย์ ดร.เปรมวดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานต่อที่ประชุม เรื่องค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 และแผน
ปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

4.2 เรื่องขั้นตอนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
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2560-2564 และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  อาจารย์ ดร.เปรมวดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การ
ด าเนินงานจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฎิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งขั้นตอนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 
ปี พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปฏิทินการด าเนินงาน 
 มติที่ประชุม รับทราบ มอบหัวหน้าส านักงานและเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 :เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 อาจารย์ ดร.เปรมวดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ

จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฎิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้ก าหนดนโยบายทบทวนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   

 วิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (พ.ศ.2560-2570) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
และแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ให้น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรฯ  
ระเบียบวาระท่ี 6 :เรื่องอ่ืนๆ 

เลิกประชุมเวลา : 12.00 น. 
       
              (นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์) 
             ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
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                                                                     (นายนพปฎล อินยาศรี)    
                 หัวหน้าส านักงาน  
                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


