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แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569)  

และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่24  ตุลาคม   พ.ศ.2564 

 



 



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 

2565(ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) จ าท าขึ้นเพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน

สอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจขององค์กรและเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าวนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากร 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมอืในการปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความ

ทุ่มเทและเสียสละ ท าให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพสามารถพัฒนาได้ในปัจจุบันและมุ่งหวังให้ทุกท่านได้ให้

ความรว่มมอืในการพัฒนาและปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสายอาชีพ   

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด หนว่ยนับ ค่าเป้าหมาย 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะ

ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนา 

 

 

ร้อยละ 

 

 

≥ 5 2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย

มีความก้าวหน้าในสายงานของตน 

3.เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครอง

ต น  ภ า ย ใต้ ห ลั ก ธ ร ร ม าภิ บ าล  แ ล ะ

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่ เข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

ร้อยละ คะแนน 1 ≤ 1.00 
คะแนน 2 = 2.00 
คะแนน 3 = 3.00 
คะแนน 4 = 4.00 
คะแนน 5 ≥ 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์   
 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
ตารางกิจกรรม 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
1.โครงการ CGIA ของ
กรมบัญชีกลาง/หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 
 

เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถด้าน
วิชาชีพงานตรวจสอบ
ภายใน 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย 1 
หลักสูตร / คน 

1 หลักสูตร / 
คน 

30,000.- 

 
มีระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  อย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทุกเดือน
พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานของบุคลากรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จึงจ าเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ และเพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการ
วางแผนกรอบอัตราก าลัง  การวางแผนบริหารบุคลากร  ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญมากที่สุดในองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้

องค์กร สามารถด าเนินภารกิจต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง และยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน 

การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

ตลอดจนมทีัศนคติที่ดตี่อองค์กร จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานให้เกิดความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนพัฒนา

บุคลากร เพื่อเป็นแนวทาง ในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 โครงสร้างของวิทยาลัยพยาบาล 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 



1.3โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.เพ่ือส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ส าย วิ ช า ก า ร เ พ่ิ ม
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ ≥ 29 ร้อยละ 32.65 

2 .  ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนให้บุคลากร
ส า ย ส นั บ ส นุ น
วิ ช า ก า ร เ ข้ า สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1)ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 14.29 

3. เ พ่ื อ พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
ภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร 

2)ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥70 
 

ร้อยละ 88.24 

1.เพ่ือส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ส าย วิ ช า ก า ร เ พ่ิ ม
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ ≥ 29 ร้อยละ 32.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

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

ความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
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 านบุ 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) 
 



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” 
นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 



เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความ
เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มใน

สิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ 

ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความ

เป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัต

ลักษณ”์ เพราะนี่คอืสิง่ที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ ...  
 

 
ภาพที่ .... SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่

ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 



 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ ... 

 
 

ภาพที่ ... SSRU “SWITCH



 

ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีบุคลกรที่มีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในการปฏิบัติพันธกิจของวิทยาลัยฯในด้านต่างๆดังนี้ 
1.) พัฒนาการจัดด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ 
2.) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
3.) ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม 
4.) อนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
5.) บริหารจัดการองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยาลัยพยาบาลฯจึงได้กาหนดนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯดังนี้ 
 5.1. การพัฒนาบุคลกรเป็นการด าเนินงานที่ส าคัญของวิทยาลัยฯ 
 5.2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับต้องตระหนักให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมกับการ 
พัฒนาบุคลากร  
 5.3. บุคลกรของวิทยาลัยฯทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละคนและ/
ตามความต้องการของหน่วยงาน 
 5.4.บุคลากรของวิทยาลัยฯทุกระดับถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องพัฒนาตนเองตามแผนของวิทยาลัย 
 5.5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯจะดาเนินการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุก 3เดือน 
 5.6.การน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯมาปรับปรุงหรือพัฒนาทุกปีงบประมาณ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชากร 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 
 

2.3ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

      บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

 

 

 

 



 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความก้าวหน้าในสายงานของตน 
3. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน 
ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥ 5 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

คะแนน 1 ≤ 1.00 
คะแนน 2 = 2.00 
คะแนน 3 = 3.00 
คะแนน 4 = 4.00 
คะแนน 5 ≥ 2.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯและรองผู้บริหารระดับหน่วยงานวิเคราะห์ปัจจัย 
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน
ก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการ จัดท าแผนฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

น าแผนบริหารและพัฒนาพัฒนาบุคลการ ไปสู่การปฏิบัติ 



2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ   

ผู้รับผิดชอบ 65 66 67 68 69 
65 66 67 68 69 

1.  โครงการเพิ่ม

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรเพิ่มต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการ 

 

≥35 ≥35 ≥35 ≥35 ≥35 บุคลากรสาย

วชิาการ 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

  

  - - รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

2. โครงการเข้าสู่

ต าแหนง่ท่ีสูงขึ้นของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ 

 

ส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ี

สูงขึน้ 

ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการ

ท่ีเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

1 1 1 1 1 บุคลากรของ
วทิยาลัย 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

   - - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

3. 

 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรท่ี

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

≥72 ≥72 ≥72 ≥72 ≥72 

 

บุคลากรของ

วทิยาลัย 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

   - - รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 



2.5.2 แผนปฏิบัตกิารพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.  โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มต าแหน่งทาง

วชิาการ 

 

ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

 

≥35 บุคลากรสายวชิาการ ตลอด

ปีงบประมาณ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

2. โครงการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการท่ี

เข้าสูต่ าแหนง่ท่ี

สูงขึน้ 

1 บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการของวทิยาลัย 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

≥72 บุคลากรของวิทยาลัย ตลอด

ปีงบประมาณ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
น าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้  รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

บุคลากรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

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

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 



3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบั ติการด้ านการพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัย                      

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ผู้บริหารและ

ผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรทุกๆ ไตร

มาสพร้อมให้ผู้รับผดิชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  

 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  

  

ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

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



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข   รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรการการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรและแผนพัฒนา

 บุคลากร ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันท่ี  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้มาประชุม 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ   ที่ปรึกษา 

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. 

ประธานที่ประชุม : รองคณบดีฝา่ยบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

      (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช) 

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ แต่งตั้ งคณะกรรมการการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ ที่ปรึกษา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท า

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แทน

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ที่ครบวาระไปแล้ว และก่อนเริ่มประชุมให้ทบทวนแผนเดิม ว่ามีปัญหาและอุปสรรคหรอืจะมีการปรับแก้

ไขส่วนใด 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ รับทราบ 



 ๑.๒ การจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ 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 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ รับทราบตามที่ประธานแจ้ง 

ระเบียบวาระที่ ๒ :เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๓ :เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๔ :เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ การทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ 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 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๕ :เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๕-๒๕๖๙) และประจ าปีงบประมาณ 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 คือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน โดยมี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือบุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ 



คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และมีการเพิ่มตัวชี้วัด คือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ระดับความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติในการท างาน ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๖ :เรื่องอื่นๆ 

เลิกประชุมเวลา :๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

        

              (นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์) 

             ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม   

         

        

                                                       (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช)    

                 รองคณบดีฝา่ยบริหาร                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค    ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


