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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-

2569 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีเป้าหมายเพ่ือการประสานงานและติดตาม ในการสนับสนุน
การปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากร  และเป็นกรอบการด าเนินงานของวิทยาลัยให้สามารถ
ผลักดันกิจกรรมที่จะด าเนินการในอนาคต ให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ซึ่งการด าเนินการตามกรอบจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน แผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 เกิดจากการระดมความคิดในการก าหนดนโยบาย สนับสนุน
ให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพ่ือไป
พัฒนางาน ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพตลอดจนการรักษาไว้และท าให้วิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยที่มี
คุณภาพต่อไป 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์         

  บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้ งความรู้  ทั กษะละทัศนคติ ในการปฏิบัติ งาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

  อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือกมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย    

 วัตถุประสงค์ของแผน  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์  และ
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.00 

1.1 2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันธ์
กับองค์กร 

2. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.00 

  
 วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการด าเนินงานที่
เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

2.เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

3.เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน  และมีความผูกพันกับองค์ก 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มคีุณค่าและมีความส าคัญมากที่สุดในองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้

ผลักดันให้องคก์ร สามารถด าเนินภารกิจต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง และยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา

องค์กรในทุกๆด้าน การส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากรมีความรูค้วามสามารถ ทักษะ และศักยภาพใน

การปฏิบัติงานที่สูงขึน้ ตลอดจนมทีัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะท าให้องคก์รสามารถด าเนินงานให้เกิด

ความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนา อย่างตอ่เนื่อง ซึ่งการจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้นัน้ มีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนบริหารทรัพยากร เพื่อเป็นแนวทาง ในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพ

และคุณภาพของทรัพยากรบุคคลใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
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1.2 โครงสร้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร 
 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเพ่ิม
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
ที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ ≥ 
29 

ร้อยละ 32.65 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1)ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 14.29 

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 2)ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
≥70 

 

ร้อยละ 88.24 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

พันธกิจ (Mission) 
1) ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มี

ความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธ รรมใน
การประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการท างานในระดับ
สากล มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 

2) วิจัย (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

3) บริการวิชาการและชุมชน (Academic and Community Services) ให้บริการวิชาการ เผยแพร่
ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and CultureConservation) อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ เพื่อด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล 

และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
เสาหลัก (Pillar) 
  1) ความรู้ (Knowledge) 
  2) คุณธรรม (Moral) 
  3) เครือข่าย (Partnership/ Cooperation) 
  4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
  5) ความเป็นแบบอย่างท่ีดีของวิชาชีพ (Professional Role Model) 

 
                                                                                                           
   

วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส 
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) 
SMARTเป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 
S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะใน

การปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 
M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร

จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล  
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และ

สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้ 
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมา

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

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารงตน 
 
ค าขวัญ (Motto) 
ค าขวัญ ( Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ CNHSSRU ซึ่งมี

ความหมายว่า 
          Courage         หมายความว่า    มีความกล้าหาญ 
          Noble            หมายความว่า    มีความรู้ 
          Honour          หมายความว่า    มีเกียรติยศ 
          Smart            หมายความว่า    มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 
          Spirit             หมายความว่า    มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
          Responsibility  หมายความว่า    มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย 
          Unity             หมายความว่า    มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและ

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 
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นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพ่ือมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก ากับ
ติดตามระบบการท างานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง
ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ ...  

 

 
ภาพที่ .... SSRU “KEEP” Model 
จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 
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 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 C : Capacity and Capability. 
การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกท่ีล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ ... 

 
 

ภาพที่ ... SSRU “SWITCH”
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1.6ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 

 
ล าดับ

ที่ 

 
หน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได้)  
รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน)  
รวม 

พนง.ราชการ  
รวม 

ลจ.ชั่วคราว  
รวม 

ลจ.ประจ า  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

1 วิทยาลัยพยาบาลฯ - - - - - 34 13 47 - - - - - - - - - - - - - - - 47 
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1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2564

 
ล าดับ

ที่ 

 
หน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได้)  
รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน)  
รวม 

พนง.ราชการ  
รวม 

ลจ.ชั่วคราว  
รวม 

ลจ.ประจ า  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

1 วิทยาลัยพยาบาลฯ - - - - - 9 7 16 - - - - - - - - - - - - - - - 16 
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1.6.3ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 
ล าดับ

ที่ 

 
หน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได้)  
รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน)  
รวม 

พนง.ราชการ  
รวม 

ลจ.ชั่วคราว  
รวม 

ลจ.ประจ า  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

1 วิทยาลัยพยาบาลฯ - - - 3 11 3 - 17 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - 19 
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ส่วนที่ 2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.1  ความส าคัญของระบบบริหารงานบุคคล 
         ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การที่องค์กรจะอยู่รอดและ
สามารถด าเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร การจัดระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถร่วมมือและร่วมใจกันเป็นอย่างดีจะท าให้องค์เจริญก้าวหน้าและเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ     ที่จะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรนั้น ๆ ให้
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากท่ีสุดทั้งในการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดทั้งต่อ
องค์กรและต่อบุคคลากรการบริหารงานบุคคล คือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัดคนเข้า
ท างานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล และพัฒนาต่อเนื่อง   
มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การธ ารงรักษา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆเข้า
ไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ   โดยมีบทบาทส าคัญในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามาท างานอย่างทุ่มเทให้กับองค์การ 
จากความส าคัญและความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 

 1. ระบบการสรรหา 
 2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 
 4. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 5. ระบบการธ ารงรักษา 

 

 
2.2 ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management System) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้ระบบบริหารงานบุคคล ตามกฎหมาย โดยแยกตามประเภท
ของบุคลากร ได้แก่ 

 1.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศึกษาธิการ  และประกาศ ก.พ.อ.  

 2.ลูกจ้างประจ า มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
 3. พนักงานราชการ มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 
 4.พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย  
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 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แบ่งระบบบริหารงานบุคคล ออกเป็น 6 ระบบใหญ่ คือ 

  
 1)ระบบการสรรหา (Recruitment)2) ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 
3)ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ระบบการบริหารค่าตอบแทน5)ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์6) ระบบการธ ารงรักษา ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวปฏิบัติ
โดยสังเขป ดังนี้ 

2.2.1.ระบบการสรรหา (Recruitment)  
  1. การวางแผนอัตราก าลัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ตามพระราชบัญญัติข้าราชการ  

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง 
อันดับเงินเดือนของต าแหน่ง และจ านวนของบุคลากรที่พึงมี รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของต าแหน่ง
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ จึงได้จัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2558– 2561 โดยจ าแนก ส านักงาน กอง ส านัก สถาบัน และคณะวิทยาลัยต่าง ๆ การจัดท าแผน
กรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้ 

 1. วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง กรอบของต าแหน่ง 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาระงาน อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 
กรอบของต าแหน่งและภาระหน้าที่ 

 2. ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท า
กรอบอัตราก าลัง เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 3. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี โดยก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่งให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

 4. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบอัตราก าลั ง และเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 
  2.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบ

คุณธรรม (Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ก าหนดไว้คือ 

 วิธีการสอบแข่งขัน 
 วิธีการสอบคัดเลือก 
 วิธีการโอนย้าย 
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 เมื่อ ได้บุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้นแล้วแต่กรณีแล้ว มหาวิทย าลัยจะ

ด าเนินการบรรจุ/จ้าง แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และด าเนินการใน
ส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป จนกระท่ังพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 2.2.2. ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษา
ต่อ การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การสอนงาน การฝึกในการปฏิบัติงานจริง การจัดการความรู้ในองค์กร 
การศึกษาด้วยต้นเอง 

    นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1.เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก หรือระดับ
หลังปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

 2. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 
 3. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ 
 4. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการไปประชุมสัมมนานานาชาติ 
 5. เพ่ือสนับสนุนเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ 
 6. เพ่ือสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
 7. เพ่ือสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
 8 .เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น เงิน รา งวั ล บุ ค ล าก รที่ ได้ รั บ ต าแห น่ งผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ราจ า รย์  

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 9. เพ่ือสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิจัย วิชาการ การสอนและ

วิชาชีพ และเงินรางวัลอื่น ๆ  
 10. เพ่ือสนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
 2.2.3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมิน คือ  
 รอบท่ี 1 ในช่วงเดือนตุลาคมถึง เดือนมีนาคม และ 
 รอบท่ี 2 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 
ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามสายงาน ดังนี้ 
 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายวิชาการ 
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 
 3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 
 2.2.4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน 
 กลุ่มข้าราชการ ได้รับ 
 - เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า

ต าแหน่ง) 
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
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 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครอง

ชีพ ชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 - เงินสวัสดิการ 
 กลุ่มลูกจ้างประจ า ได้รับ 
 - เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 

2537) 
 - ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก

จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547) 
 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครอง

ชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 - เงินสวัสดิการ 
 กลุ่มพนักงาน ได้รับ 
 - เงินเดือน ค่าจ้างเงินประจ าต าแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

เงินประจ าต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) 
 - เงินสวัสดิการ 
 - เงินค่าประสบการณ์ 
 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เทียบเทียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ 
 - เงินเดือน 
 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (เทียบเคียง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548) 
 นอกจากนี้ บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานต าแหน่ งวิ ช าการ ซึ่ ง ได้ แก่  อาจารย์  ผู้ ช่ วย  

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษ และการสอนที่เกินภาระงาน ได้ตาม
ระเบียบฯ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 - เงินสวัสดิการ 
  2.2.5. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกลุ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย 

ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่ง ระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามประเภทบุคลากร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ า ได้รับ 
 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 
 - สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
 - สิทธิประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว) ได้แก่ การลา

ป่วย การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(เฉพาะข้าราชการ) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะข้าราชการ) 
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 - สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ส าหรับ

ข้าราชการ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) ส าหรับลูกจ้างประจ า 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
 - สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินบ าเหน็จ 

บ านาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
 1.สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่สมาชิก

สะสมเป็นประจ าทุกเดือน 
 2.สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 

91เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี
นั้น 

 3.สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ กบข. จะได้รับให้มีขึ้น 
 กลุ่มพนักงานราชการได้รับ 
 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 
 - สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 - สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรหลัง

คลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจ
เลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 - สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 กลุม่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับ 
 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับตามกฎหมาย

ประกันสังคม 
 - สิทธิประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 - สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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 - สิทธิประโยชน์ในการลา ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาเพ่ือเลี้ยงดู 

บัตรหลังคลอด การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลา  
เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  

 - สิทธิประโยชน์ในการท าประกันอุบัติเหตุ 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรให้เข้าพักที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
 - สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่ตามโครงการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย และโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 2.2.6. ระบบการธ ารงรักษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการธ ารงรักษาบุคลากรโดยการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพของบุคคลให้สูงยิ่งขึ้น   เพ่ือให้บุคลากรอยู่กับมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าและมีแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในงานอาชีพของผู้ซึ่งมีศักยภาพสูง เพ่ือให้บุคลากรมีความรักมหาวิทยาลัยและรักงานที่
ท า  ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจท างานเต็มความสามารถ  ผลิตผลงานที่ดีออกมา  ให้ความเป็นธรรมและยอมรับใน
ผลงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี 

 1. ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากร และเพ่ือ
สร้างความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้  

  ก. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ  
  บุคลากรสายวิชาการสามารถท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ดังนี้  

 1.ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
  1.1แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)  

  1.2แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.
04) 
  1.3ผลการสอน ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการสอน(ผศ.)/เอกสารค าสอน(รศ.)/
เอกสารหรือสื่อการสอน(ศ.) จ านวน  5 เล่ม (ใช้ประกอบการประเมินผลการสอน) 

  1.4ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1.4.1  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เสนอขอฉบับสมบูรณ์   จ านวน 10 เล่ม 

พร้อมส าเนาวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 1 ชุด  และ 
  1.4.2  ต ารา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ จ านวน 10 เล่ม  
 2.เสนอต่อคณบดีที่ตนสังกัดเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอ 
 3.คณบดีน าเสนอต่ออธิการบดีโดยส่งเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ  
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 4.คณะกรรมการ ก.พ.ต. ออกค าสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

(รายละเอียดดูจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน
ของผู้เสนอขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการ) 

 5.คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รายงานผลประเมินผลการสอน ต่อ 
คณะกรรมการ ก.พ.ต. 

 6.คณะกรรมการ ก.พ.ต.  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  6.1ประธานกรรมการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.พ.ต. 
  6.2กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน (ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.ก าหนด โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด 
 7.ฝ่ายเลขานุการ ฯ ก.พ.ต.จะส่งเอกสารการประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการซึ่งประกอบด้วย  
  7.1  แบบประวัติผู้เสนอขอ ก.พ.อ.03 หรือ ก.พ.อ.04 
  7.2  งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ 
  7.3  ต าราหรือหนังสือหรือบทความทางวิชาการ 
 8.  ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการท่ีส่งกลับมายัง
มหาวิทยาลัยอาจเป็นได้ 2 กรณี คือ 

   กรณีท่ี 1  ผลการประเมินของกรรมการเป็นเอกฉันท์ 
   กรณีท่ี 2  ผลการประเมินของกรรมการไม่เอกฉันท์ (ท้ัง 2 กรณีจะต้อง
ด าเนินการนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาพอสมควร) 

 9.ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะนัดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ร่วมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง การตัดสินจะใช้ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 
 10. ฝ่ายเลขานุการฯ น าผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการตัดสิน 
 11. ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกข้อความเสนออธิการบดี เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
 12. ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติ 
 13. มหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ในสาขาท่ีเสนอขอ 

 14. มหาวิทยาลัยน าเรื่องแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับ
สภามหาวิทยาลัยมีมติ 
 15. กรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ มหาวิทยาลัยจะแจ้งต่อผู้เสนอขอพร้อมด้วย
เหตุผล 

 ข. เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 เส้นทางความก้าวหน้าส าหรับบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลันราช
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ภัฏสวนสุนันทาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

 
 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1) การประเมินค่างาน 
 2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3) ความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะ

ประเมิน 
 4) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
  1. หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก าหนดตามประเภทต่างๆ 

ดังนี้ 
 1.1 ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

    1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
  1.1.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง

ที่จะประเมิน 
  1.1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 
 1.2. ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานและช านาญงานพิเศษ ต้อง

ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
   1.2.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง

ที่จะประเมิน 
  1.2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงานหรือช านาญงานพิเศษ ได้แก่ 
  (ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
 (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
 
  1.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.3 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 

ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
 ก. กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง 
 3.1 ระดับช านาญการ 
  3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
  3.1.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง

ที่จะประเมิน 
  3.1.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ ได้แก่ 
  (ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่มและ 
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  (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

การพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
   3.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.2 ระดับช านาญการพิเศษ 
  3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
  3.2..2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง

ที่จะประเมิน 
  3..2..3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ได้แก่ 
  (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา

งานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ  
  (ข) ผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่าง

น้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 
 

   3.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.3 ระดับเชี่ยวชาญ 
  3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
  3.3.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ ต าแหน่ง

ที่จะประเมิน 
  3.3.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ได้แก่ 
  (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอ่ืน ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 
  (ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง

น้อยหนึ่งเรื่อง 
  3.3.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรือ

งานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน าหรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรม
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการ
พัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  

  3.3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
  3.4.2. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง

ที่จะประเมิน 
  3.4.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ 
  (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอ่ืน ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 
  (ข) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง

น้อยหนึ่งเรื่อง 
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  3.4.4 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรือ

งานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน าหรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรม
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ ไขปัญหาหรือการ
พัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  

  3.4.5 ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือวงวิชาการ หรือวิชาชีพ 
หมายถึง ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งาน
บริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดา
นาชาติ 

  3.4.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ข. กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ

และไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
  1. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับ

เชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดใน

การพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
  1.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่

จะประเมิน 
  1.3 สมรรถนะทางการบริหาร 
  1.4 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่าง

น้อยหนึ่งเล่ม 
  1.5 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์

หรือผลงานเชิงสังเคราะห์ หรือผลงานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่หรือหน่วยงานอย่างน้อย
หนึ่งเล่ม/เรื่อง 

  1.6 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องมีผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ
ผลงานเชิงสังเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน
ในหน้าที่หรือหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

  
ผลงานที่น าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ 
1. ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม 
2. ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว 
3. กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 
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ตาราง แสดงต าแหน่ง ประเภท สายงานและความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย  

(เส้นทางความก้าวหน้าสายสนับสนุนวิชาการ) 
ล าดับ ประเภท สายงาน ชื่อต าแหน่ง Career Path 
1 ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.กอง/ผอ.ส านักงานอธิการ ผอ.กอง/ผอ.ส านักงานอธิการ 
2 วิชาชีพเฉพาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ 
3 วิชาชีพเฉพาะ นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ 
4 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 
5 เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารงานบุคคล บุคลากร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 
6 เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 
7 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 
8 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 
9 เชี่ยวชาญเฉพาะ การประชาสัมพันธ ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 
10 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิจัย เจ้าหน้าท่ีวิจัย ปฏิบัติการ-ช านาญการ 
11 เชี่ยวชาญเฉพาะ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 
12 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ 
13 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิศวกรรม วิศวกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ 
14 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ 
15 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิจัย นักวิจัย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ 
16 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ 
17 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิเทศสัมพันธ ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ 
18 ทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน-ช านาญงานพิเศษ 
19 ทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวทิยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน-ช านาญงานพิเศษ 
20 ทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน-ช านาญงานพิเศษ 
21 ทั่วไป ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน-ช านาญงานพิเศษ 

 หมายเหตุ : รายละเอียดต าแหน่งอ่ืน ๆ ระบุใน Job description ภาระงานพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่มที่ 1-3 
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2. การเกษียณอายุราชการ 
 การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้เมื่อพ้นจากราชการโดย

ไม่มีความผิด 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้แก่ 
  บ าเหน็จบ านาญปกติ  ซึ่งจะได้รับ เมื่ออกจากราชการด้วยเหตุปกติ เช่น 

1) ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือมีค าสั่งให้ออก โดยไม่มี
ความผิดหรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด
(เหตุทดแทน) 

2)  ออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพที่แพทย์ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถรับ
ราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่ต่อไปได้ (เหตุทุพพลภาพ) 

3)  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือ อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วลาออก (เหตุ
สูงอายุ) 

4)  หรือกรณีมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 30 บริบูรณ์แล้ว ทาง
ราชการสั่งให้ออก หรือผู้ที่มีเวลาราชการครบ 25 ปี บริบูรณ์แล้ว ลาออก (เหตุรับราชการนาน) 

ทั้ง 4 เหตุนี้ ถ้ามีเวลาราชการ ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับบ าเหน็จ ถ้ามีเวลา 10 ขึ้นไป ให้รับ
บ านาญหรือจะขอรับบ าเหน็จก็ได้ 

ทั้งนี้ผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี แล้วลาออก ไม่มีสิทธิ์ ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามข้อที่กล่าว
มาแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จ  

-  ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ถือเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ มีสิทธิรับ
บ าเหน็จบ านาญดังนี้ 

ถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับ
ราชการนาน 

ถ้ามีอายุครบ 50 ปี และมีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิ
รับบ าเหน็จเหตุสูงอายุ 

ถ้าอายุไม่ครบ 50 ปี มีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้มี
สิทธิ์รับเฉพาะบ าเหน็จถ้ามีเวลาค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบ 10 ปี ไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จบ านาญ 

บ าเหน็จบ านาญพิเศษ จะได้รับเมื่อ  
1)  ข้าราชการ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม

ก าหนดแล้ว ได้รับอันตราย พิการ เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ เพราะกระท าตามหน้าที่ ให้ได้รับบ านาญปกติ ทั้ง
บ านาญพิเศษด้วย 

2)  ถ้าได้รับบ าเหน็จบ านาญไปแล้ว หรือ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่
ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ได้ออกจากราชการหรือพ้นหน้าที่ไปแล้ว ภายใน 3 ปี ปรากฏชัดว่า
เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็มีสิทธิ์ได้รับบ านาญพิเศษ ถ้าตายก็ให้
ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ ทั้งนี้ให้จ่ายตั้งแต่วันขอ ถ้ารับบ าเหน็จไปแล้วก็ให้ได้รับบ านาญพิเศษอย่างเดียว 

3)  ผู้ได้รับอันตรายตามข้อ 1) แม้จะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติ ก็ให้รับบ านาญปกติได้ 
 4)  ผู้ได้รับอันตรายถ้าเสียชีวิตก่อนได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ให้ทายาทได้รับทั้งบ าเหน็จ

ตกทอดและบ านาญพิเศษด้วย 
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5)  ผู้ท าหน้าที่ ตามข้อ 1 สูญหายไป หรือเชื่อได้ว่ามีอันตรายถึงตาย เมื่อพ้นก าหนด 2 เดือน
นับแต่วันสูญหายให้สันนิษฐานว่าตายและให้ทายาทได้รับบ านาญพิเศษ 

บ าเหน็จตกทอด  ทายาทจะได้รับเมื่อ 
1) ข้าราชการ ตายในระหว่างรับราชการ ทายาท (ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี เว้นแต่ก าลังศึ กษา

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่เกิน 26 ปีหรือเว้นแต่เป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ) จะได้รับ
บ าเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 

2)  ตายในระหว่างได้รับบ านาญปกติ หรือมีสิทธิ์ได้รับบ านาญปกติหรือบ านาญพิเศษ ทายาท
มีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จตกทอด เป็นจ านวน 30 เท่า ของบ านาญรายเดือน (ข้อยกเว้นเหมือนข้อ 1) 

3)  บ าเหน็จตกทอดรายใด ค านวณได้ยอดต่ ากว่า 3000 บาท ให้จ่าย 3000 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 สมาชิกท่ีพ้นสภาพด้วยเหตุสูงอายุ, เหตุทดแทน, เหตุทุพพลภาพ และเหตุเสียชีวิต สมาชิก

และทายาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข.ในปีที่ได้รับเงินนั้น 
 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานมหาวิทยาลัยมี

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่คอยดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทุน
ดังกล่าว 

2.3วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1. เพื่อช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถปฎิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
 2. เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3. เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีแรงจูงใจให้ผู้มีศักยภาพเข้ามาปฎิบัติงาน 
 4. เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร 
 5. เพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
3.1ความส าคัญของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การวางแผน (Planning) คือ การวางวัตถุประสงค์ การก าหนดเป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์ และการ
ตัดสินใจสรรหาแนวทางในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนงานอาจมีความแตกต่างกันในด้านระยะเวลา เช่น 
แผนระยะยาวหรือแผนระยะสั้น เป็นต้น ตลอดจนมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ทางธุรกิจ เช่น แผนการเงิน 
แผนการตลาด หรือ แผนการผลิต เป็นต้น การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะน า
หลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการที่จะท าให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่องเพ่ือให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถจะต้องสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ 
เข้ามาประกอบการในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและยังประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ บุคลากร และสังคมส่วนรวมได้ นอกจากนี้ การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ประสบความส าเร็จจะต้อง
อาศัยขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากมาย โดยขั้นตอนที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ในงานทรัพยากรบุคคล คือ การวางแผน 
(Planning) ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่กว้างไกลสามารถเข้าใจสถานการณ์และวิเคราะห์เหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานและความต้องการด้านบุคลากรของ
องค์การ เพ่ือที่จะสามารถวางแผนทรัพยากรบุคคล หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Planning : HRP) ได้อย่างรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
ได้ 
 ดังนั้น จากความหมายของการวางแผนที่กล่าวมา ท าให้เราสามารถกล่าวได้ว่า "การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล คือกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ อันจะส่งผลถึง
การก าหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ตั้งแต่ก่อนบุคลากรเข้า
ร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระทั่งเข้าต้องพ้นอกจากองค์การ เพ่ือให้องค์การใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพออยู่เสมอ ตลอดจนเพ่ือให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมขององค์การ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือ
ประสิทธิภาพ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตขององค์การ บุคลากรและสังคม" 
3.2 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีบุคลกรที่มีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการปฏิบัติพันธกิจของวิทยาลัยฯในด้านต่างๆดังนี้ 

1.) พัฒนาการจัดด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ 
2.) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
3.) ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนและสังคม 
 4.) อนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 5.) บริหารจัดการองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยาลัยพยาบาลฯจึงได้

ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯดังนี้ 
5.1. การพัฒนาบุคลกรเป็นการด าเนินงานที่ส าคัญของวิทยาลัยฯ 



30 
 
5.2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับต้องตระหนักให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมกับการ 

พัฒนาบุคลากร 
 5.3. บุคลกรของวิทยาลัยฯทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละ
คนและ/ตามความต้องการของหน่วยงาน 

5.4.บุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องพัฒนาตนเองตามแผนของวิทยาลัย 
5.5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯจะดาเนินการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุก 

3เดือน 
  5.6.การน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯมาปรับปรุงหรือพัฒนาทุกปีงบประมาณ

3.3 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์และการก้าวหน้าสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
 2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันกับองค์กร 
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3.4 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้ วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของ

มหำวิทยำลัย 

3.4.1 ยุทธศำสตร์ 

ยุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
3.4.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคตใิรการปฏิบัติงานตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรอืมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 

3.4.3 ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์  และ
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย(ระดับความพึง
พอใจ) 

≥ 4.00 

2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ทุมเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับ
องค์กร 

ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน) 

≥ 4.00 
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3.5ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผูบ้ริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯและรองผู้บริหารระดับหน่วยงานวิเคราะห์

ปัจจัย ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การ

ทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ และคา่นิยมหลักขององคก์ร 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน

ก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร

ภายในวิทยาลัยฯ 

เสนอหัวหน้าหนว่ยงาน 

น าแผนบริหารและพัฒนาพัฒนาบุคลการ ไปสู่การปฏิบัติ 
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3.6แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

3.6.1 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565-2569) 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

       

1.ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง           

1.1.1 จัดท ากรอบ
อัตราก าลังของ
บุคลากร
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือทบทวนและ
จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
อัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การจัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง 

100 100 100 100 100 บุคลากร
วิทยาลัย

พยาบาลและ
สุขภาพ 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- หัวหน้า
ส านักงาน
วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ 

1.2การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง           

1.2.1 อบรมชี้แจง
หลักเกณฑ์และ
ก าหนด
มาตรฐานการ
ด าเนินงาน 
สรรหา การ

เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลของ
หน่วยงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลที่
เข้าร่วมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคล ของ
วิทยาลัย

พยาบาลและ
สุขภาพ 

 ตุลาคม – 
กันยายน 

- รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

       

บรรจุ แต่งตั้ง  ปฏิบัติงาน 

1.2.2 การสรรหาและ
คัดเลือก
บุคลากร 

เพ่ือสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการ
สรรหาบุคคล
เข้าท างานได้
ตามประกาศ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

2.ระบบการพัฒนา (Training &Development) 

2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.1 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของ
หน่วยงานที่
ด าเนินการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

ตุลาคม – 
กันยายน 

 - วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

4.1 
 
 
 

การบริหาร
ค่าจ้าง 
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน 

เพ่ือด าเนินการ
เลื่อนเงินเดือน 
และค่าจ้าง
ค่าตอบแทนของ

ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการเลื่อน
เงินเดือนและ

100 
 
 
 

100 
 
 

 

100 
 
 

 

100 
 
 

 

100 
 
 

 

บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

 
 

ตุลาคม – 
กันยายน 
 

- 
 
 

 

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

       

  
 

บุคลากร 
 

ค่าจ้างตาม
เกณฑ์  

  
 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

5.1 การสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ 
กองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ของ
กองทุน
ประกันสังคม 

ร้อยละของ 
บุคลากรทีเ่ข้า
ร่วมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร 
วิทยาลัยที่ขึ้น
ทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตน 

มกราคม – 
มีนาคม 

- วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ 

6.ระบบธ ารงรักษา 

6.1 การสร้างแรงจูงใจ 

6.1.1 การจัดสรรเงิน
รางวัล 

เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร 

ร้อยละ
บุคลากรที่
ไดร้ับการ
จัดสรรเงิน
รางวัลตาม
เกณฑ์ 

100 100 100 100 100 บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

ธันวาคม - วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ 

6.1.2 การคัดเลือก เพ่ือเป็นการ ร้อยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 คณะกรรมการ พศจิกายน– - วิทยาลัย
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

       

บุคลากรดีเด่น ส่งเสริม 
ยกย่อง เป็นขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 

ความส าเร็จ
ของกิจการการ
คัดเลือก
บุคลากรดีเด่น 
 

ด าเนินงาน มกราคม พยาบาลและ
สุขภาพ 

6.2 การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า         

6.2.1 การปรับปรุง
ข้อบังคับและ
ประกาศ
เกี่ยวกับการเข้า
สู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงประกาศ
เกี่ยวกับการเข้าสู่
ต าแหน่งของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของ
ประกาศท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

≥80 - - - - พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ 

6.2.2 การจัดท ากรอบ
อัตราก าลังการ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ของบุคลากร

เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยมี
กรอบอัตราก าลัง
การเข้าสุ่ต าแหน่ง

ร้อยละของ
หน่วยงานที่
จัดส่งกรอบ
อัตราก าลังการ

100 100 100 100 100 หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

       

สายสนับสนุน
วิชาการ 

ของบุคลากร เข้าสู่ต าแหน่ง
ของบุคลากร
สายวิชาการ 

6.2.3 โครงการพัฒนา
ผลงานและเพ่ิม
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 ร้อยละ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ
ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลากรสาย
วิชาการท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
พัฒนาผลงาน

และเพ่ิม
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ 



38 
 

2.5.2 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ

ตัวช้ีวัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง       

1.1.1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตราก าลัง
ของมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง 

100 บุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลและ

สุขภาพ 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

- หัวหน้าส านักงาน
วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 

2.1การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

2.1.1 อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์
และก าหนดมาตรฐาน
การด าเนินงาน สรรหา 
การบรรจุ แต่งตั้ง  

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลของหน่วยงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลที่เข้าร่วม
อบรม 

≥80 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคล ของวิทยาลัย

พยาบาลและ
สุขภาพ 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

- วิทยาลัยพยาบาล 
และสุขภาพ 

2.2.2 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 

เพ่ือสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการสรรหา
บุคคลเข้าท างานได้ตาม
ประกาศ 

≥80 บุคลากรภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

- วิทยาลัยพยาบาล 
และสุขภาพ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ

ตัวช้ีวัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.ระบบการพัฒนา(Training &Development) 

2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ด าเนินการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

100 บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน 

4.1 การบริหารค่าจ้าง 
เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 

เพ่ือด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนและค่าจ้าง 
ค่าตอบแนของ
บุคลากร 

ร้อยละบุคลกรที่ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้างตามเกณฑ์ 

100 บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

5.1 การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ของ
กองทุนประกันสังคม 

ร้อละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมอบรม 

≥80 บุคลากร วิทยาลัยฯ
ที่ข้ึนทะเบียนเป็น

ผู้ประกันตน 

ตุลาคม – 
กันยายน 

- วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ

ตัวช้ีวัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

6.ระบบการธ ารงรักษา 

6.1 การสร้างแรงจูงใจ 

6.1.1 การสร้างแรงจูงใจด้วย
การจัดสรรเงินรางวัล 

เพ่ือด าเนินการจัดสรร
เงินรางวัลส าหรับ
บุคลากร 

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การจัดสรรเงินรางวัล
ตามเกณฑ์ 

100 บุคลากรวิทยาลัยฯ ธันวาคม 2565 - 
 

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 

6.1.2 การคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น 

เพ่ือเป็นการสร้างเสริม 
ยกย่อง เป็นขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ร้อยละความส าเร็จของ
การคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น 

≥80 บุคลากรวิทยาลัยฯ พฤศจิกายน 2565 
–ธันวาคม 2566 
 

- วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 

6.2 การจัดเส้นทางความก้าวหน้า 

6.2.1 การปรับปรุงข้อบังคับและ
ประกาศเกีย่วกับการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงประกาศ
เกี่ยวกับการเข้าสู่
ต าแหน่งของบุคลากร
สานสนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละของประกาศท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

≥80 บุคลากรวิทยาลัยฯ ตุลาคม  –
กันยายน 
 

- วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 

6.2.2 การจัดท ากรอบอัตราก าลัง
การเข้าสูต่ าแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

เพ่ือให้มหาวิทยลัยมี
กรอบอัตราก าลังการ
เข้าสู่ต าแหน่งของ
บุคลากร 

ร้อยละของหน่วยงานที่
จัดส่งกรอบอัตราก าลัง
การเข้าสู่ต าแหน่งของ
บุคลากร 

100 บุคลากรวิทยาลัยฯ ตุลาคม  –
กันยายน 
 

- วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 
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กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของ

ตัวช้ีวัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

6.3.3 โครงการพัฒนาผลงานและ
เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

 ร้อยละบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการยื่นของ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

≥20 บุคลากรวิทยาลัยฯ ตุลาคม  –
กันยายน 
 

 วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 
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ส่วนที่ 4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคล 
 

 หน่วยตรวจสอบภายในมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับการบริหารงานบุคคลโดยการน าระบบ
บริหารทรัพยากร (ERP : Enterprise Resource Planning) เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และความ
คล่องตัวในการบริหารงานบุคคล สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยระบบงาน
ต่างๆ ดังนี้ 
 ระบบทะเบียนประวัติ 
 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : 
Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานทะเบียนประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เพ่ือเก็บประวัติรายละเอียดการเคลื่อนไหวต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 1. เพ่ืออธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานส าหรับงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การน าเสนอรายงานในส่วนของรายงานด้านงานบุคลากรและการน าเสนอ
รายงานส าหรับผู้บริหาร 
 2. เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว้ 
 3. เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
 4. เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
 5. เพ่ือลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อท่ีในการจัดเก็บเอกสาร และรายงาน
ต่างๆ 
 6. เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน และความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 7. เพ่ือความสะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่างๆ 
 8. เพ่ือให้สามารถน าเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
 9. เพ่ือน าเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และระบบที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 10. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 11. เพ่ือเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน 
 12. เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้มีใน
ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 
 13. เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
 14. เพ่ือให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
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กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เก่ียวข้อง 
 15. เพ่ือแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานบุคลากร 
ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่างๆ สามารถ
ติดตามและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่างๆ 

 ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน 
 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : 
Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การขอลางาน การท าล่วงเวลา รวมถึงการค านวณชั่วโมงการมา
ปฏิบัติงาน ขาดงาน มาสาย ลางาน และรวบรวมชั่วโมงการท าล่วงเวลาของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 2. เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว้ 
 3. เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
 4. เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
 5. เพ่ือลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อท่ีในการจัดเก็บเอกสารและรายงาน
ต่างๆ  
 6. เพ่ือลดขั้นตอนการท างานและความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 7. เพ่ือความสะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่างๆ 
 8. เพ่ือให้สามารถน าเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
 9. เพ่ือน าเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และระบบที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 10. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 11. เพ่ือเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน 
 12. เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้มีใน
ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 
 13. เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
 14. เพ่ือให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เก่ียวข้อง 

 



44 
 

 15. เพ่ือแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานบุคลากร 
ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่างๆ สามารถ
ติดตามและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่างๆ 

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแบบแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : 
Enterprise Resource Planning) ในด้านระบบงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการออกแบบระบบงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การขอลางาน การท าล่วงเวลา รวมถึงการค านวณชั่วโมงการมา
ปฏิบัติงาน ขาดงาน มาสาย ลางาน และรวบรวมชั่วโมงการท าล่วงเวลาของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 2. เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว้ 
 3. เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
 4. เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
 5. เพ่ือลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อท่ีในการจัดเก็บเอกสารและรายงาน
ต่างๆ  
 6. เพ่ือลดขั้นตอนการท างานและความผิดพลาดของข้อมูลในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 7. เพ่ือความสะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่างๆ 
 8. เพ่ือให้สามารถน าเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
 9. เพ่ือน าเสนอภาพของงาน และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละงานภายในงานบุคลากร และระบบที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 10. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 11. เพ่ือเป็นข้อมูลให้พัฒนาระบบส าหรับงานบุคลากรด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีมาตรฐาน 
 12. เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้มีใน
ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับงานบุคลากร 
 13. เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหาร 
 14. เพ่ือให้ข้อมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานที่เก่ียวข้อง 
 15. เพ่ือแก้ปัญหาเดิมที่เคยมี และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานบุคลากร 
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ได้แก่ การแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน 
การลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร และรายงานต่างๆ สามารถ
ติดตามและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกในการจัดท ารายงานรูปแบบต่างๆ
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ส่วนที่ 5 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏบิตัแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
 

ารก น าแผนปฏิบัติการด้านบริการทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพที่ก าหนด

ไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับประบวนการ และกลไกการ

บริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น

ระบบ  

 

5.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจัดท า

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับ เคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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5.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และ

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ 

และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างตอ่เนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ

น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก  
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 ก      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  

ข      รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ก      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2565– 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที ่๒๐ /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

-------------------------------------------------------------- 
   
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการก ากับติดตามผลการเำเนินงานตามแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคคล เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนบริหารทรัพยากรบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร รายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑.คณะกรรมการอ านวยการ 

       ๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ  ที่ปรึกษา 

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช  ประธาน 

๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  อรรถารส  กรรมการ 

๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน กรรมการ 

       ๕. อาจารย์ ดร.อุดมพร   ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการ 

๖. อาจายรย์กันยา   นภาพงษ์ กรรมการ 

๗. นายณัฐพงษ์   งามกาญจนรัตน์ กรรมการ 

๘. นายสุทธิพงษ์    โตกาญจนา กรรมการ 

๙. นายนพปฎล               อินยาศรี    กรรมการและเลขานุการ  

๑๐. นางสาวนฤมล    รุ่งอินทร์  เลขานุการ 
 

หน้าที ่

๑.ก าหนดนโยบายทบทวนยุทธศาตร์แผนกลยุทธ์ 

๒.ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคากร 

๓.พิจารณา ก ากับดูแล วางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
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สนับสนุนวิชาการ 

๔. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
๒.คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจาราย์ ดร.เปรมวดี   คฤหเดช  ประธาน 

๒. นายนพปฎล     อินยาศรี  กรรมการ 

๓. นายณัฐพงษ์     งามกาญจนรัตน์ กรรมการ 

๔. นายสุทธิพงษ์     โตกาญจนา กรรมการ 

๕. นางสาวนฤมล     รุ่งอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 
  
 
                             สั่ง ณ วันที่  ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
           
 
                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  วรสีหะ) 
                                                                                   คณบดวีิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ข      รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

 ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรกำรกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรและแผนพัฒนำ

 บุคลำกร ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันท่ี  ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ผู้มำประชุม 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ   ทีป่รึกษา 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช   ประธานกรรมการ 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ อรรถารส  กรรมการ 

๔. ผูช่้วยศาตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน  กรรมการ 

๕. อาจารย์ ดร.อุดมพร   ยิ่งไพบูลย์สุข  กรรมการ 

๖. อาจารย์กันยา   นภาพงษ์  กรรมการ  

๗. นายนพปฎล    อินยาศร ี   กรรมการเลขานุการ 

๘. นายณัฐพงษ์    งามกาญจนรัตน์ กรรมกร 

๙. นายสุทธิพงษ์   โตกาญจนา    กรรมการ 

๑๐. นางสาวนฤมล   รุ่งอินทร์   ผูช่้วยเลขานุการ 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ประธำนที่ประชุม : รองคณบดีฝา่ยบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

      (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช) 

ระเบียบวำระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ แต่งตั้ งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ

แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

 คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ ที่ปรึกษา แจ้งตอ่ที่ประชุมว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ แทน

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ที่ครบวาระไปแล้ว และก่อนเริ่มประชุมให้ทบทวนแผนเดิม วา่มีปัญหาและอุปสรรคหรอืจะมีการปรับแก้

ไขส่วนใด 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร รับทราบ 
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 ๑.๒ กำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคคล ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๖๕ 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้

ก าหนดให้จัดส่งเล่มแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคลระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - 

๒๕๖๙) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของแต่ละหน่วยงาน ให้กับกองบริหารงานบุคคลซึ่งเป็น

หนว่ยงานเจา้ภาพในการรวบรวม ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร รับทราบตามที่ประธานแจ้ง 

ระเบียบวำระที่ ๒ :เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่ม ี

ระเบียบวำระที่ ๓ :เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่ม ี

ระเบียบวำระที่ ๔ :เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ กำรทบทวนแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคคล ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๖๓  

 ประธานน าเสนอผลจากการวิเคราะห์ เป้าหมาย และสภาพแวดล้อมในการพัฒนา

บุคลากร ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน และอุปสรรคในแต่ละด้าน รวมถึงสรุปผลความต้องการของบุคลากร

ของวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ พบว่าในด้าน

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามกรอบเวลาที่ก าหนด ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย คือร้อยละ 27.66 (ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๘) นอกนั้นทุก

ตัวชี้วัด ผา่นเกณฑค์่าเป้าหมาย แตก่็จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 

ระเบียบวำระที่ ๕ :เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑  แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๕-๒๕๖๙) และประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  

 คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๕ -๒๕๖๙) และประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ก าหนดนโยบายทบทวนยุทธศาสตร์ แผน

กลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ ทบทวนแผนบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ

พิจารณา ก ากับดูแล วางแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน โดยมี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือบุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ 
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คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และมีการเพิ่มตัวชี้วัด คือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ระดับความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติในการท างาน ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร  พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวำระที่ ๖ :เรื่องอื่นๆ 

เลิกประชุมเวลา :๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

        

              (นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์) 

             ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม   

         

        

                                                       (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช)    

                 รองคณบดีฝา่ยบริหาร                       
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ค    ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

 ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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