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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ก 

ค าน า 
 

แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (พ.ศ.2565 – 
2569) จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ.2560-2570) ที่เชื ่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับเพื ่อขับเคลื ่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ฯ ภายใต้ว ิส ัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัย เอตทัคคะที ่ม ีอ ัตลักษณ์” โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในการก้าวสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” บัณฑิตที่จบ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องสามารถแข่งขันกับบัณฑิตนานาชาติได้  และสามารถดํารง
ชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม 

วิทยาลัยฯ หวัง เป็นอย่างยิ ่งว ่าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฉบับนี ้ จะเป็น 
เครื่องมือสําคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพทุกระดับ  ให้มี
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นต่อการทําให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเป้าหมาย 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่ตั้งไว้  รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
พฤศจิกายน 2564 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน บริบทวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 
1. ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับ
บริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด ประเทศไทยจึงได้ดําเนินการปฏิรูประบบ
สุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 โดยมี
เป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุตาม
เป้าหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจํานวนเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วย
ตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยคณะกรรมการ
มีหน้าที่วางแผนและกําหนดทิศทางในการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และดําเนินโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดทําหลักสูตร ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การเปิดสอน
และการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง 
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และนําเข้าสู่
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 
 
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
วิสัยทัศน์ (Vision) (ปีงบประมาณ 2565–2569)  
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 
พันธกิจ (Mission) 
1) ให้การศึกษา ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชน

ให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น
นานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว  

2) วิจัย มุ่งม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะที่สามารถนําไปใช้
ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์  

3) บริการวิชาการ การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของ
สังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม  

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดย
การพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

 
2.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ

สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
พันธกิจ (Mission) 
1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถด้าน

ทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
และการดําเนินชีวิตมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการทํางานในระดับสากล มี
จิตสํานึกในการให้บริการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ    

2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน และสากล    

3) บริการวิชาการและชุมชนให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนําและเครือข่ายการดูแลส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม    

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปะและ



3 

วัฒนธรรม 
 
3. นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.1 นโยบาย 
 วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ.2565-2569) เพื่อให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่
ความสําเร็จที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

3.1.1 นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้

ก้าวไปสู่ความสําเร็จในเส้นทางวิชาชีพ  
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพ่ือ

นําไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์กร  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ  
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุปกรณ์ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพ ทั้งในด้านวุฒิ

การศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้ 

3.1.2 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
1) พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสู่ความเป็นเอตทัคคะ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือการมีส่วนร่วม

ในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ  
3) ยกระดับการเรียนการสอนด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการผลิตบัณฑิตร่วมกัน   
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ดี  
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
3.1.3 นโยบายด้านการวิจัย 
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1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
2) ยกระดับการวิจัย บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายกับ

สถาบันต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย  
3) สร้างนักศึกษาให้มีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและเป็นผู้ร่วมงานที่ดีในการทํา

วิจัย  
3.1.4 นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย  

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้  

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
3.1.5 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม  
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน เพ่ือการอนุรักษ์

และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
3.2 วัตถุประสงค์ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ พ.ศ.2558 คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
สังคมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
4. โครงสร้างการบริหารองค์กร 

4.1 โครงสร้างองค์กร  
4.1.1 โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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4.1.2 โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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**ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม 
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ครั้งที่ 8/2558 
4.1.3 โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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**ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2563 
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5. ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี 

และปฏิบัติ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพ่ือดําเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาล
และสุขภาพ 

3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ทางด้านการพยาบาล และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 

4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

6. เสาหลัก (Pillar) 
1) ความรู้ (Knowledge) 
2) คุณธรรม (Moral) 
3) เครือข่าย (Partnership/Cooperation) 
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5) ความเป็นแบบอย่างท่ีดีของวิชาชีพ (Professional Role Model) 

 

7. วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส 

(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 
 

8. อัตลักษณ์ (Identity) 
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการ
พยาบาล มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนําความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของ
วิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
มุ่งทําความดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
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ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

9. เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้สู่สากล” 
นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่ เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และ

บุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มี
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้
ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ          
 

10. ค่านิยมหลัก (Core Values) 
SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 
S = Smart Students:  คัด เลื อกและพัฒนานักศึกษา ให้ เป็นผู้ ที่ มี ความรู้  

ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 
M = Smart Management:  มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง และ

มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล  
A = Smart Academic:  บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด 

สร้างสรรค์ และสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้ 
R = Smart Research:  บุคลากรมีความสามารถในการทําวิจัย และ/หรือนํา

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

ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดํารงตน 
 

11. ค าขวัญ (Motto) 
คําขวัญ ( Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ 

CNHSSRU ซึ่งมีความหมายว่า 
Courage   หมายความว่า     มีความกล้าหาญ 
Noble             หมายความว่า     มีความรู้ 
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Honour           หมายความว่า     มีเกียรติยศ 
Smart             หมายความว่า     มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 
Spirit              หมายความว่า     มีน้ําใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
Responsibility  หมายความว่า  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
Unity              หมายความว่า    มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

12. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการบริหารบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
1. เพื่อจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ให้สอดคล้อง ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย  
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และสามารถขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสยทศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ 
3.  เ พ่ือใช้ เป็นกรอบ หรือแนวทางในการบริงานและพัฒนางานบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

13. เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา เป้าหมายร้อยละ 100 
2. รอ้ยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  เป้าหมายร้อยละ 40 
3. รอ้ยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  เป้าหมายร้อยละ 60 
4. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา เป้าหมายร้อยละ 100 
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา เป้าหมายร้อยละ 100 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 

 

1. โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จําแนกประเภทของบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ 

 1.1 ผู้บริหาร จําแนกออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย  
1.1.1 ประเภทผู้บริหาร (สายวิชาการ) บริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบด ี
1.1.2 ประเภทผู้บริหาร (สายสนับสนุนวิชาการ) ประกอบด้วย หัวหน้าสํานักงาน 

หัวหน้าฝ่าย 
 1.2 คณาจารย์ประจํา ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อาจารย์ 
 1.3 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ ประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
งบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทงบประมาณรายได้ และพนักงานราชการ 
  

2. ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีจํานวนบุคลากร ดังนี้ 
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2.1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร 

ประเภท 
แหล่งเงิน 

รวม ร้อยละ 
แผ่นดิน รายได้ 

ผู้บริหาร (สายวิชาการ) - 6 6 9.38 
ผู้บริหาร (สายสนับสนุนวิชาการ) - 3 3 4.69 
คณาจารย์ประจํา - 43 43 67.19 
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ 2 11 13 18.75 

รวม 64 100 
ข้อมูล ณ ตลุาคม 2564 

สรุปจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทพบว่า บุคลากรของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่
คือ ประเภทคณาจารย์ประจํา คิดเป็นร้อยละ 67.19 รองลงมาคือ ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
สนับสนุนวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 18.75 ประเภทผู้บริหาร (สายวิชาการ) คิดเป็นร้อยละ 9.38 
และประเภทผู้บริหาร (สายสนับสนุนวิชาการ) คิดเป็นร้อยละ 4.69  
 

2.2 ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ 

ระดับ 
สําเร็จการศึกษา

ต่างประเทศ 
สําเร็จการศึกษา 

ในประเทศ 
รวม ร้อยละ 

ระดับปริญญาเอก 1 12 13 26.53 
ระดับปริญญาโท - 36 36 73.47 

รวม 49 100 
ข้อมูล ณ ตลุาคม 2564 

สรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาพบว่า คุณวุฒิ
การศึกษาของบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่คือ คุณวุฒิระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 73.47 รองลงมาคือ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 26.53 

 

2.3 ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
ระดับ 

รวม ร้อยละ ปริญญา
โท 

ร้อยละ ปริญญา
เอก 

ร้อยละ 

การพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 

8 16.33 4 8.16 12 24.49 
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การพยาบาลผู้ใหญ่ 14 28.57 3 6.12 17 34.69 
การพยาบาลเด็ก 4 8.16 2 4.08 6 12.24 
การพยาบาลจิตเวช 6 12.24 1 2.04 7 14.29 
การพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

4 8.16 3 6.12 7 14.29 

รวม 36 73.46 13 26.54 49 100 
ข้อมูล ณ ตลุาคม 2564 

สรุปจํานวนคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามสาขาวิชา พบว่า 
บุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทปฏิบัติ
หน้าที่ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมาคือ ปฏิบัติหน้าที่
ในสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 16.33 สําหรับบุคลากร
สายวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปฏิบัติหน้าที่
ในสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คิด เป็นร้อยละ 8.16 รองลงมาคือ 
ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลอนามัยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 6.12 

 

2.4 ตารางแสดงตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากร 
ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ 

ศาสตราจารย์ - - 
รองศาสตราจารย์ 3 6.12 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 20.41 
อาจารย์ 36 73.47 

รวม 49 100 
ข้อมูล ณ ตลุาคม 2564 

สรุปจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการพบว่า ตําแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่คือ ระดับอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 73.47 รองลงมาคือ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 20.41 และระดับรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 6.12 

 

2.5 ตารางแสดงตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
ระดับ 

รวม ร้อยละ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์ ร้อยละ 

รอง
ศาสตราจารย ์ ร้อยละ 

การพยาบาลมารดา 5 41.67 1 8.33 6 49.98 
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ทารกและผดุงครรภ์ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 8.33 1 8.33 2 16.66 
การพยาบาลเด็ก 3 25.00 - - 3 42.99 
การพยาบาลจิตเวช 2 16.67 - - 2 16.66 
การพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

1 8.33 1 8.33 2 16.66 

รวม 12 75.01 3 24.99 15 100 
ข้อมูล ณ ตลุาคม 2564 

สรุปจํานวนตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามสาขาวิชา 
พบว่า บุคลากรสายวิชาการของ วิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ที่มีตําแหน่งทางวิชาการในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คิดเป็น
ร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คิดเป็นร้อยละ 25.00 
สําหรับบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 8.16 
รองลงมาคือ ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลอนามัยชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 6.12 

 

2.4 ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ระดับ 
สําเร็จการศึกษา

ต่างประเทศ 
สําเร็จการศึกษา 

ในประเทศ 
รวม ร้อยละ 

ระดับปริญญาโท - 4 4 26.67 
ระดับปริญญาตรี - 11 11 73.33 

รวม 15 100 
ข้อมูล ณ ตลุาคม 2564 

สรุปจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามตุณวุฒิการศึกษาพบว่า 
คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ คือ คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ คุณวุฒิระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
26.67 
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2.5 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565 - 2569 

ปีงบประมาณ 
ผู้ปฏิบัติงานสาย

วิชาการ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
สายสนับสนุน

วิชาการ 
รวม 

2565 - - - 
2566 - - - 
2567 - - - 
2568 - - - 
2569 - - - 
รวม - - - 

ข้อมูล ณ ตลุาคม 2564 

สรุปจํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565 – 2569 พบว่า ไม่มี
บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ (*หมายเหตุ* ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการไม่มีการกําหนดอายุ
ในการเกษียณราชการ)  
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บทท่ี 3  
การวิเคราะห์ศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 
1. วิเคราะห์ศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

SWOT Analysis เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมและสถานภาพขององค์กร ซึ่ง
จําเป็นต้องนํามาใช้วิเคราะห์ โดยเน้นศักยภาพและความพร้อมที่องค์กรมีอยู่ และพยายาม
หลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือความเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อมภายนอกรวมทั้งแก้ไขจุดอ่อน (จุดด้อย) 
ขององค์กรด้วย เนื่องจากปัจจัย เหล่านี้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดทั้งคุณและโทษต่อองค์กร ซึ่ง
หากนําจุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่มาใช้จะก่อประโยชน์ได้ทวีคูณ ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กร
และอุปสรรคหรือความเสี่ยงจากภายนอกอาจคุกคามหรือสร้างความเสียหายให้แก่องค์กร
ได้มหาศาลเช่นเดียวกนั 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 

(Weaknesses) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ 
ดังนี้ 

Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทํางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กร
ในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 

Strategy (กลยุทธ์) มีการกําหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดทิศทาง 
การปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 

System (ระบบ) ระบบการทํางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 
Skill (ความชํานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชํานาญมากน้อยเพียงใด 

มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจํานวน
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เพียงพอหรือไม่ 
Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่  

อะไรบ้างที่ทําให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เ พ่ื อนํ า ผลการวิ เ ค ร าะห์ ไป ใช้ ใ นการ ระบุ สถานการณ์ที่ เ ป็ น โอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัย
กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการ
วิเคราะห์ได ้ดังนี้ 

P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบาย
ทางการเมืองที่มีผลกระทบกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ  

T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 
3. ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ลําดับ คะแนน % ประเด็นจุดแข็ง 
S1 92 3.48  1 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจําปีที่ชัดเจน 

  - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
  - ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
  - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทําให้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว 

S2 71 2.69  6 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 
  - บุคลากรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 
  - บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็ม
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ลําดับ คะแนน % ประเด็นจุดแข็ง 
ความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
  - บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของ
นักศึกษา ทําให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับ
ความสนใจจากนักศึกษาเป็นจํานวนมาก 

S3 70 2.65  2 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมมากข้ึน 
  - บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชํานาญเฉพาะทาง 
   - คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบ
การศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
   - มีระบบพี่เลี้ยง สําหรับให้อาจารย์ทําผลงานเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการมากข้ึน 

S4 60 2.27  3 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

S5 52 1.97  10 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 
  - เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจําปี 2557 จากการ
จัดอันดับของ Webometrics Ranking of the World ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ ทําให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

S6 52 1.97  9 มีทําเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 
  - มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วย
อํานวยความสะดวกในการทํางาน 
  - มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาและบุคลากร 

S7 49 1.86  11 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วม
รับผิดชอบผลักดันการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง 
  - ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพ
ของวิทยาลัยฯไปสู่ความสําเร็จได้ 
  - มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดําเนินงานของ
วิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง ทําให้วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับ 
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ลําดับ คะแนน % ประเด็นจุดแข็ง 
S8 44 1.67  4 มีระบบการดําเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 

  - มีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการดําเนินงานด้านการวิจัย 
และการบริการวิชาการแก่สังคม ทําให้ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึนจากปีที่
ผ่านมา 
  - มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน 
  - มีการดําเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น 
  - มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ดีมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

S9 35 1.33  8 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  - มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  - ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ปี และผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น 

S10 26 0.98  12 มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 
  - ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทําให้ยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 
  - เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ทําให้เกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) (6 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน % ประเด็นจุดอ่อน 
W1 170 6.44  15 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

  - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา ทําให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 
  - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลาย
แห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W2 111 4.20  16 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 
  - บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 
  - บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ใน
ระดับน้อย 

W3 77 2.92  19 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่
สามารถทําให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้นํา ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W4 77 2.92  17 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมี
ข้อจํากัด 
  - ยังไม่มีหลักสูตร 2 ภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ 
  - เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่
สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
  - การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติยังมีน้อย 

W5 71 2.69 14 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
  - การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมยังมีน้อย ทําให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 
  - การนําผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 
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ล าดับ คะแนน % ประเด็นจุดอ่อน 
W6 49 1.86 18 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย 

  - ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ นานาชาติยังมีจํานวนน้อย 
  - ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
TCI SCOPUS และ ISI มีน้อยมาก 

 

2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน % ประเด็นโอกาส 
O1 133 5.04 30 ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
O2 126 4.77  21 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่

หลากหลาย - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการ
เรียนรู้แบบ E-learning  
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจํากัด  
- เทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้
บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการ ความรู้ใหม่ ต้อง
ขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

O3 92 3.48  20 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอ้ืออํานวยต่อการบริหารงาน   
- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทําให้สามารถส่งข่าวสาร 
และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งข้ึน  
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความ
ซับซ้อน และขั้นตอนในการทํางาน ส่งผลให้บุคลากรทํางานได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

O4 83 3.14  28 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือก
เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ํากว่า 

O5 51 1.93  24 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการ
พัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษามากขึ้น  
- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้มีโอกาส
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ล าดับ คะแนน % ประเด็นโอกาส 
แลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ 
กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน  
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
และรับนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้นและทําความ
ร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากข้ึน  
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

O6 36 1.36  23 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตร
ของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากําลังพลด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
- รฐับาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน  
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาล
ศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

O7 34 1.29  32  นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทําให้รายได้ของ
บุคลากรเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

O8 27 1.02  26 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ 
ต้องการความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย  
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์
ความรู้เชิงวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมสูงขึ้น  
- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิต
สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่ตรง
ความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและ
ขาดแคลนแรงงาน 

O9 24 0.91  39 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 
เป็นการเพ่ิมโอกาสในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิด
ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การ
ทําวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น 
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ล าดับ คะแนน % ประเด็นโอกาส 
O10 24 0.91  35 มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่

หลากหลาย ทําให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 
 

2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน % ประเด็นภัยคุกคาม 
T1 135 5.11  44 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการ

แข่งขันกันมากข้ึน 
   - สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 
   - สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิด
กระจายทั่วทุกภูมิภาค 
   - การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศ
มากขึ้น ทําให้หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้
ตรงตามแผนที่กําหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัย
และต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน เกิดภาวะการแข่งขันทาง
การศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพ้ืนที่ส่งผล
ให้มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 
   - การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ภายในประเทศ 
   - มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมากข้ึน ทาให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมาก
ขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก 

T2 96 3.64  54 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิง
วิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ํา 

T3 87 3.30  46 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ําส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน 
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ล าดับ คะแนน % ประเด็นภัยคุกคาม 
T4 67 2.54  48 แนวโน้มจํานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทย

ลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียน
ลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 

T5 64 2.42  43 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 
- การดําเนินงานและการแจ้งกําหนดการต่างๆ ของ สกอ. มี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา 
 - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทําให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้วิทยาลัยฯ ไม่
สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 
 - การดําเนินงานและการแจ้งกําหนดการต่างๆ ของ สกอ. มี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา 

T6 59 2.23  55 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทําให้มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

T7 55 2.08  42 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   - นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทําให้
ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง ทําให้นโยบาย
ทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้ 
   - การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทาง
การเมืองมีผลกระทบต่อการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 
   - ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทําให้เกิดการ
พัฒนาที่ล่าช้า ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนโดยตรง  

T8 42 1.59  41 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจํากัด ทํา
ให้การพัฒนาล่าช้า 
    - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจํากัด
ทําให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความทันสมัย 
    - ขาดแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการ
การปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขัน
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ล าดับ คะแนน % ประเด็นภัยคุกคาม 
ในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T9 23 0.87  45 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย 

T10 21 0.80  49 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือก
เรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่า
สาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 1   ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4  
แผนการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคลของวิทยาลัย 
 
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล

ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ให้บรรลุ
เป้าวัตถุประสงค์  และเป้าหมายตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานของ
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องค์กร กล่าวคือ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้วิทยาลัยฯ มีความเจริญก้าวหน้า นําพาไปสู่
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ จึงเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ ที่ดีต่อหน่วยงาน และ
เพ่ือร่วมงาน เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการสร้างและ
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการทํางานและเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 

จากความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เพ่ือให้การพัฒนา
บุคลากรของวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในกํากับของรัฐที่มีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจ วิทยาลัยฯ จึงไดจ้ัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569) ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ท่ี 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีการดําเนินการ
เรื่องต่างๆ เพ่ือสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบตามศักยภาพของ
ตนเอง และตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่อทั้งหน่วยงานและเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้ง สร้างและพัฒนา
ผู ้บริหาร หัวหน้างาน ให้มีความรู ้ มีความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม  

 

1. วัตถุประสงค์  
1) บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตามแผนการบริหารและพัฒนา

ทรพัยากรบุคคลของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ .ศ. 2565 - 2569  
2)  บุคลากรของวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

3) บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ตามแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan: IDP) เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้บุคลากร มีคุณสมบัติ มีขีดความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับ
ตําแหน่งที่สูงขึ้นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงาน (Career Path) 
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2. การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือ
ที ่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสามารถรองรับภารกิจ และ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น วิทยาลัยจัดการอบรมขั้นพ้ืนฐานให้แก่
บุคลากร ได้แก่  

1) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (Orientation) เพ่ือแนะนําให้บุคลากรใหม่ได้
รู้จักกับวิทยาลัยฯ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ฯลฯ  ซึ่งบุคลากรใหม่ของ
วิทยาลัยฯ จะต้องได้รับการปฐมนิเทศจํานวน 2 ครั้ง คือ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของ
วิทยาลัยฯ และการประชุมการรับมอบนโยบายสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

2) การให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติด้านสาธารณภัย การปฐมพยาบาล และอัคคีภัย  
3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ บุคลากรวิทยาลัยฯ จะต้องได้รับการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ
และกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของบุคลากรที่ต้องสอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ประจําปี 

2.2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ   
สถาบันได้กําหนดให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ดังนี้ 
1)  การพัฒนาสมรรถนะหลัก ตามค่านิยมหลัก (Core Values)  ของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือหล่อหลอมให้บุคลากรมี ความรู้ ความเข้าใจในค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ของวิทยาลัย มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยฯ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร 

ค่านิยมหลัก  
(Core Values) 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

S = Smart 
มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะในการปฏิบัติ และมี
บุคลิกภาพดี 

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ 
และมีบุคลิกภาพดี 

M = Smart Management 
บริหารงานแบบมืออาชีพ  

มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีความเป็นผู้นําในการ
เปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็น
ธรรมาภิบาล 
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ค่านิยมหลัก  
(Core Values) 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

A = Smart Academic  
เชี่ยวชาญวิชาการ  

มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการ มีความฉลาด
สร้างสรรค์ และสามารถ
นําความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่องค์กรได้ 

มีความรู้ความ ความ
ชํานาญ และการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 
  

R = Smart Research  
ชาญฉลาดการวิจัย 
 

มีความสามารถในการทํา
วิจัย และ/หรือนํา
ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานและต่อองค์กร 

มีความสามารถในการ
พัฒนางานประจําสู่
งานวิจัย (R2R) เพ่ือนํา
ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนา
งานประจํา  

T = Smart Technology & 
Teacher : เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี 
 

มีความรู้ ความสามารถ 
ในการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แก่นักศึกษา รวมทั้งเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษา
ทั้งในด้านทัศนคติและการ
ดํารงตน 

มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญในการใช้
งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือตอบสนองต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

2) การพัฒนาสมรรถนะตามตําแหน่ง (Functional Competency) เป็นการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานตามตําแหน่งงาน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตําแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสําเร็จและ
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจทําได้หลายแนวทาง เช่น การสอน (Coaching) ระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring) การฝึกจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การไปปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น (Attachment Working) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
การ จัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) การจัดอบรมในองค์กร (In - House 
Training) รวมถึงการส่งไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 
(Public Training) โดยการพัฒนาจําแนกตาม ประเภทบุคลากร 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. บุคลากรสายวิชาการ ให้พัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นในงานตามที่วิทยาลัยฯ 

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
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
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กําหนด ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยต้องมีการพัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ และการปฏิบัติการ พยาบาล (Faculty practice) 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้พัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นตรงตามสายงาน 
โดยมี เป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  
(R2R) การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม  

3. การพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสม

และเพียงพอ โดยวิทยาลัยฯ มุ่งหมายพัฒนาให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

โดยการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการต้อง
เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ และข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยวิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้  

1) แผนความต้องการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาวชิา 
จํานวน
อาจารย ์

จํานวนอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

จํานวนคุณวุฒปิริญญาเอก
ตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 40) 

จํานวน 
ที่ต้อง

พัฒนาเพิ่ม 
การพยาบาลมารดา 
ทารก และผดงุครรภ์ 

12 4 5 1 

การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สงูอาย ุ

15 4 6 2 

การพยาบาลเด็ก 6 2 3 1 
การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต 

6 - 3 3 

การพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

8 3 3 0 

รวม 47 13 20 7 

2) แผนพัฒนาคุณวุฒิ อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 

2565-2569 
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สาขาวชิา 
ปีการศึกษา 

รวม 
2565 2566 2567 2568 2569 

การพยาบาลมารดา ทารก 
และผดุงครรภ ์

- 1 - - - 1 

การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอาย ุ

1 1 1 1 - 4 

การพยาบาลเด็ก - - 1 - - 1 
การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

- - - 1 1 2 

การพยาบาลอนามัยชุมชน - - - - - 0 

3) แผนความต้องการต าแหน่งทางวิชาการปีงบประมาณ 2565-2569 

สาขาวชิา 
จํานวน
อาจารย ์

จํานวนอาจารย์
ที่มีตําแหน่งทาง

วิชาการ 

จํานวนตําแหนง่
ทางวชิาการ

มาตรฐานคุณวุฒิ
(ร้อยละ 60) 

จํานวน 
ที่ต้อง

พัฒนาเพิ่ม 

การพยาบาลมารดา ทารก 
และผดุงครรภ ์

12 6 7 1 

การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอาย ุ

15 2 9 7 

การพยาบาลเด็ก 6 3 4 1 
การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

6 1 4 3 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 8 2 5 3 
รวม 47 14 29 15 

4) แผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2565-2569 

สาขาวชิา 
ปีการศึกษา 

รวม 
2565 2566 2567 2568 2569 

การพยาบาลมารดา ทารก 
และผดุงครรภ ์

- 1 - - - 1 

การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอาย ุ

2 2 1 1 1 7 

การพยาบาลเด็ก - - 1 - - 1 
การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

- - 1 1 1 3 
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การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 - - 1 1 3 
 

4. การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2565-2569 

ตามนโยบายวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ด้านการเสริมสร้างความผูกพันและ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการดูแล
บุคลากรและจัดสิ่งสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ สวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินรางวัล ฯลฯ นั้น ในส่วนของ
การพัฒนาบุคลากร จะเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ของบุคลากรสถาบัน ดังนี้ 

1. บุคลากรสายวิชาการ ตําแหน่งทางวิชาการเป็นตําแหน่งที่แสดงถึงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิสูง และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนั้น การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
จึงพิจารณาจากความรู้ ความสามารถด้านการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์นั้น ตําแหน่งทาง
วิชาการสําหรับอาจารย์ประจํา แบ่งเป็น  

- ศาสตราจารย์  
- รองศาสตราจารย์  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ให้ดําเนินการตามประกาศ 

ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ แบ่งเป็น 

1) ประเภทผู้บริหาร  มีเส้นทางความก้าวหน้า ดังนี้ 
1. ห้วหน้าสํานักงาน 
2. หัวหน้าฝ่าย 

2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ มีเส้นทางความก้าวหน้า ดังนี้ 
1. เชี่ยวชาญพิเศษ  
2. เชี่ยวชาญ  
3. ชํานาญการพิเศษ  
4. ชํานาญการ  
5. ปฏิบัติการ 
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3) กลุ่มท่ัวไป มีเส้นทางความก้าวหน้า ดังนี้  
1. ชํานาญงานพิเศษ  
2. ชํานาญงาน  
3. ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเสนอขอเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศ เรื่อง เกณฑ์
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทางการบริหารสําหรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประกาศ เรื่อง เกณฑ์ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสําหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปและตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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5. แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 
5.1 แผนงานและโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ งาน /โครงการ  ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. พัฒนาบุคลากรให้มี 
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น 
และทักษะที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงาน 

1.งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ร้อยละของบุคลากรใหมไ่ดร้ับการ
ปฐมนิเทศ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

2.โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน 
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของบุคลากรทีส่อบผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานภาษาอังกฤษท่ีกําหนด 

ร้อยละ 35 40 45 100 100 

3.โครงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ 

ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่ได้รบัการ
พัฒนา ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

2. พัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากรใหส้อดรบักับ 
พันธกิจและเอกลักษณ์ 
ของวิทยาลัย 

1.การประชุมการรับมอบนโยบายสู่
การปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 100 100 100 100 100 

2.โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการและบคุลากร
สายสนบัสนุนวิชาการทีส่อดรับกับ
การเปลีย่นแปลงใน )อบรม
ภายนอก+ภายใน( ) 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา 
สมรรถนะตรงตามสายงาน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั นวัตกรรม หรอื
งาน สร้างสรรค ์

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการวิจัย นวัตกรรม หรือ
งาน สร้างสรรค์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
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กลยุทธ์ งาน /โครงการ  ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

2565 2566 2567 2568 2569 
4.โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ (Faculty Practice) 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาความเช่ียวชาญ (ปีการศึกษา) 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

3. พัฒนาความก้าวหน้า
ของบุคลากร (Career 
Path) 

1.งานพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย ์ ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ี
คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 

ร้อยละ 40 40 40 40 40 

2.งานพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ี
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 

3.โครงการส่งเสริมความกา้วหน้า
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามสาย
งานของบุคลากร (Career Path) 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ยื่นขอประเมินผลงานสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

คน 1 1 1 1 1 
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5.2 วิธีดําเนินการแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569 
งาน /โครงการ  สายวิชาการ สายสนบัสนุนวิชาการ รูปแบบกิจกรรม 

1. งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ Phase 1 ความรู้ทั่วไป  
1.1การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ให ้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎ ระเบยีบ และสวัสดิการ
บุคลากร  
1.2 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน 

บรรยาย /กิจกรรม  สัมพันธ์ 

Phase 2 ตามลักษณะสายงาน  
1.3 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เขา้ใจ
บทบาทอาจารย์ และเตรียมความพร้อม
พัฒนาตนเอง ด้านคุณวุฒิและเตรยีมเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 

  

2. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน 
ภาษาอังกฤษ 

พัฒนาภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียน
สอน การนําเสนอ ผลงาน และการวิจัย 

พัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารเพื่อใช้
ในการ ทํางานและงานบริการ 

อบรมภายใน/ อบรมภายนอก 

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

พัฒนาให้สามารถนําเทคโนโลยมีา
สนับสนุนการจัดการเรียนการ สอน ได้แก่ 
Simulation Application สื่อการเรียน
การสอน และบทเรยีน Online เปน็ต้น 

พัฒนาให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสดุ และ 
สามารถลดขั้นตอนการทํางานได ้

อบรมภายใน/ อบรมภายนอก 
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งาน /โครงการ  สายวิชาการ สายสนบัสนุนวิชาการ รูปแบบกิจกรรม 
4. การประชุมการรับมอบนโยบายสู่การ
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

การประชุมรับการถ่ายทอดนโยบายจากระดับมหาวิทยาลัยเพื่อลงสูก่ารปฏิบัติของ
บุคลากรในทุกระดับ 

บรรยาย/ประชุม 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน 
สร้างสรรค ์

สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองาน สร้างสรรค์ อย่าง
ต่อเนื่อง 

- อบรมภายใน/ อบรมภายนอก 

6. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ (Faculty Practice) 

ศึกษาแนวโน้มความต้องการ และการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์  
 

- ปฏิบัติงานภายนอก/ อบรมภายนอก 

7. งานพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 1. ดําเนินการตามแผนพัฒนาคณุวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการวิทยาลัย 
2. สนับสนุนการเตรยีมความพร้อมในการ
จัดทําผลงานทาง วิชาการเพื่อเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้าง 
แรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรสาย
วิชาการเห็นความสําคญัและ เตรยีมความ
พร้อมในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- อบรมภายใน/ อบรมภายนอก 
8. งานพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ 

9. โครงการส่งเสรมิความก้าวหนา้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ตามสายงานของ
บุคลากร (Career Path) 

- สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการ
จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอ
ปรับตําแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  

อบรมภายใน/ อบรมภายนอก 
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6. การน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ 
ว ิทยาล ัยฯ มีแนวทางในการนําแผนการบร ิหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
1) หลักการ  

1.1 การใช้แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 
2569  ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ โดยมีผู้รับผิดชอบในระดับรองคณบดี 
เป็นผู้กํากับติดตามในการดําเนินงาน 

1.2 การจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจําปี ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์
และแผนงานของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจปรับประเด็นหรือหัวข้อเรื่องในการพัฒนาให้
เหมาะสมสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลานั้นๆ และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี  

2) แนวทางการนําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ   
2.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือเป็นกลไกหลักในการดําเนินงานตามแนวทางของ

แผนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สํานักงานวิทยาลัยฯ ฯลฯ 
2.2 สร้างสภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน ได้แก่ กําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และ

การจัดการ ให้เอื้อต่อการนําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทํา
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การดําเนินงาน  

3) การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
3.1 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรราย

ไตรมาส และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจําปี   
3.2 นําเสนอผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรให้ผู ้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ รวมทั้งผู ้บริหาร และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ตามลําดับ และนําผลการประเมินไปปรับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป  
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
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ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ที่  / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙  

.................................................................. 
 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคคล เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร รายชื่อดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ  ที่ปรึกษา 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช  ประธาน 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส  กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน กรรมการ 

๕. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข   กรรมการ 

๖. อาจารย์กันยา นภาพงษ์    กรรมการ 

๗. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์   กรรมการ 

๘. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา    กรรมการ 
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๙. นายนพปฎล  อินยาศรี    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
๑. กําหนดนโยบายทบทวนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 

๒. ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

๓. พิจารณา กํากับดูแล วางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

๔. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและกํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
 

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

๒. นายนพปฎล     อินยาศรี   กรรมการ 

๓. นายสุทธิพงษ์     โตกาญจนา  กรรมการ 

๔. นายณัฐพงษ์     งามกาญจนรัตน์  กรรมการ 

๕. นางสาวนฤมล    รุ่งอินทร์   กรรมการและ 

เลขานุการ 

หน้าที ่
๑. จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

๒. ติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-

๒๕๖๙) 

๓. อ่ืนๆ ตามที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
              สั่ง  ณ  วันที่ ๒๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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                                            ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 
          คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่  2 กันยายน 2564 เวลา 09.30–12.00 น. 
ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ   ที่ปรึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช   ประธาน 

3. อาจารย์ ดร.อุดมพร   ยิ่งไพบูลย์สุข   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์   อรรถารส  กรรมการ 
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน  กรรมการ 

6. อาจารย์กันยา    นภาพงษ ์  กรรมการ 

7. นายณัฐพงษ์    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. 2565-2569 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง

คําสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

มติที่ประชุม รับทราบ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

4.2 เรื่องขั้นตอนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2565-2569 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า 
เพ่ือให้การดําเนินงานจัดทําจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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  วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งขั้นขั้นตอนการจัดทําจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 และปฏิทินการดําเนินงาน 
 มติที่ประชุม รับทราบ มอบหัวหน้าสํานักงานและเจ้าหน้าที่ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 :เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า 

คณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ได้กําหนด
นโยบายทบทวนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2565-2569)  

 วิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-
2569) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ.2560-2570) ที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ให้
น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 :เรื่องอ่ืนๆ 

เลิกประชุมเวลา : 12.00 น. 
 
 
        

(นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นายนพปฎล อินยาศรี  ) 
หัวหน้าสํานักงาน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


