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แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2555-2559 สํานักงานคณะ
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บุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2555-2559 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ฉบับเดิม โดยสํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงแผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร” เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 
2557  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อทบทวนและปรับปรุง
แผนฯ ดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2557-2559 และ
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (CMU-HR Management Roadmap) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และเปนไปตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดใชกระบวนการจัดการความรูตาม
โครงการจัดการความรูเพื่อการบริหารจัดการสํานักงานคณะพยาบาลศาสตรเพื่อการบริหารจัดการ 
และการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยแนวคิดแบบลีน  ศึกษากลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (CMU-HR Management Roadmap) มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และกระบวนการรวบรวม วิเคราะห
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ประวัติความเปนมา 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปจจุบันตั้งอยูเลขที่ 110/406   ถนนอินทวโรรส ตําบล 
ศรีภูมิอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (โทร. 0-5394-
5024  โทรสาร 0-5321-7145 Web site : http:// 
www.nurse.cmu.ac.th) มีประวัติความเปนมาดังน้ี 

โดยดําริของรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2484 มีนโยบายใหมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  

แตไดเกิดสงครามโลก คร้ังที่ 2 ขึ้น การดําเนินงานจึงชะงักลง ตอมาในป พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการใหตั้ง “โรงเรียนแพทย” ที่จังหวัดเชียงใหม  ตามที่มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตรและกระทรวงสาธารณสุขเสนอและใหจัดตั้ง“โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย” 

ขึ้นพรอมกัน 

ตอมาในป พ.ศ.2502 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตรเชียงใหม ใน

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และใหโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยเปนแผนกวิชาดานการ

พยาบาลเรียกชื่อวา “แผนกพยาบาลผดุงครรภและอนามัย” เริ่มตนเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผูชวยพยาบาล ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัยในป พ.ศ. 2504 และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ ในป พ.ศ. 2507 

ในป พ.ศ. 2508 เมื่อมหาวิทยาลัย เชียงใหม ไดรับอนุมัติจัดตั้งและเปดสอนใน
ระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตรเชียงใหมไดยายมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม แผนกพยาบาล
ผดุงครรภและอนามัย จึงมีฐานะเปนแผนกวิชาหน่ึงของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ใน ป พ.ศ. 2509  ไดเริ่มเปดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร-บัณฑิต 
(พยาบาล) ในป พ.ศ. 2511 ไดปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชา เปนภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภและ
อนามัย และคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแหงชาติมีมติอนุมัติใหจดัตั้งเปนคณะพยาบาลศาสตร 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหมเมื่อวันที่  15 สิงหาคม พ.ศ.2515 มีการแบงการบริหารงาน 
ประกอบดวย 8 ภาควิชา และสํานักงานเลขานุการ 

ในป พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2551 และตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม 
เรื่อง การแบงหนวยงานในสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น (ฉบับที่ 1) วันที่ 30 ธันวาคม 2551              
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่  13/2551 เมื่อวันที่  27  
ธันวาคม  2551 มีมติเห็นชอบโครงสรางการแบงหนวยงานของคณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวย 

1) สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร    2) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร    
3) ศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล  และ   4) ศูนยบริการพยาบาล 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร ไดมีการดําเนินการตางๆ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  

พันธกิจ และวัตถุประสงค ดังน้ี 

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ

รัฐ และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อ
อํานวยประโยชนแกทองถิ่นและประเทศชาติโดยสวนรวม  

มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหง
เสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต 
เผยแพร และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได 
สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจิตสํานึกตอสังคม  

พันธกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุงเนนมาตรฐานและคุณภาพทาง

วิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยใหความสําคัญและคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเปนเลิศทางวิชาการควบคูไปกับความ มีคุณธรรม 

2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุงเนนการทําวิจัยในลักษณะบูรณาการและ   สห
วิทยาการ สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ประเทศและสากล 

3. นําความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมี          
สวนรวมตามความตองการของชุมชน   

4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของภาคเหนือและของประเทศอยางยั่งยืน  

5. พัฒนาความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในตางประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนอยางแทจริง 

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา มีความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล 

ในคุณภาพบัณฑิตที่เปนคนดี มีความรู ความสามารถ เปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติและมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน 

วิสัยทัศนคณะพยาบาลศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันชั้นนําระดับสากลดานการศึกษา

และการวิจัย 
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พันธกิจ 
คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ดังนี ้
1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ 

ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2) ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต เพื่อนําไปสูการพัฒนา       องคความรู

และแกไขปญหาดานสุขภาพ 
3) ใหบริการวิชาการแกสังคม มีสวนรวมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพื่อความเปนเอกลักษณของทองถิ่นภาคเหนือ 
5) พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ดาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองไดโดย

ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในระดับสากล เปนคนดี เกง สามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 
2. ผลิตผลงานวิจัยใหมีคุณภาพในระดับสากล สอดคลองกับปญหาของสังคมและ

ประเทศชาติ และสามารถนําผลงานวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมทุกระดับทั้งในระดับทองถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติ  

โดยการผสมผสานกับภารกิจดานการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. อนุรักษ  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม 
5. บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบบริหารใหมีความทันสมัย  คลองตัว  โดยการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
7. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
8. จัดหาทรัพยากรและรายไดมาสนับสนุนการดําเนินงานในทุกดานอยางเหมาะสม 

1.3 สมรรถนะหลัก คานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

สมรรถนะหลัก 
1. การสรางเครือขายระดับนานาชาติ  
2.  ความเปนมืออาชีพ ดานการบริหารองคกร การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

คานิยม (Core Values) 
F-Focus on Quality (การมุงเนนคุณภาพ) 
O-Organizational Leadership (การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน) 
N-Nurturing (การดูแลเอาใจใส) 
C-Commitment and Community concern (ความผูกพันและมุงมั่นทุมเท และความ

รับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
M-Morality (คุณธรรม) 
U-Unity (ความเปนเอกภาพ) 
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วัฒนธรรมองคกร 
ความมุงมั่นในการทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพใหบรรลุเปาหมายสูความเปนเลิศ โดยการ

เรียนรูรวมกัน การทํางานเปนทีม  มีความสามัคคี เสียสละ รับผิดชอบ และเอื้ออาทรซึ่งกัน           
และกัน 

1.4  โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
คณะพยาบาลศาสตร  มีโครงสรางการแบงสวนงานเปน 4 สวนงาน ไดแก สํานักงานคณะ

พยาบาลศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  ศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล และศูนยบริการ
พยาบาล ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การแบงสวนงานในสวนงานวิชาการ และสวนงาน
อื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังแสดงในแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1.4.1 โครงสรางการแบงสวนงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

โครงสรางการบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1.4.2 โครงสรางการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร  

คณะพยาบาลศาสตร 

สํานักงาน 

คณะพยาบาลศาสตร 

สํานักวิชา 

พยาบาลศาสตร 

ศูนยความเปนเลิศ 

ทางการพยาบาล 

ศูนยบริการ 

พยาบาล 

รองคณบดีฝายตางๆ 

เลขานกุาร 

คณะพยาบาลศาสตร 

หวหนาสํานกัวิชา 

พยาบาลศาสตร 

หัวหนา 

ศูนยความเปนเลศิ 

ผูอํานวยการ 

ศูนยบริการพยาบาล 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหาร

ประจําคณะฯ 

ผูชวยคณบดีฝายตางๆ 
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1.5 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

คําขวัญสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 
จากโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําป 2555 บุคลากรในสังกัดสํานักงาน

คณะพยาบาลศาสตร ไดรวมกันกําหนดคําขวัญประจําสํานักงานคณะพยาบาลศาสตรขึ้น เพื่อใหคํา
ขวัญดังกลาวเปนเสมือน “ธงนํา” ของบุคลากรในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ที่จะรวมมือรวมใจ
กันปรับปรุง พัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และการบริการ ใหดียิ่งๆขึ้นไป โดยคําขวัญ
ประจําสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร คือ  

“ทํางานดวยใจ  ตระหนักในหนาที่  ตอบรับดวยยินดี มไีมตรีในบริการ” 

การแบงสายงานในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร เปนสวนงานตามโครงสรางการแบงสวนงานของคณะฯ มี

การแบงงานในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร เปน 5 งาน ไดแก งานบริหารทั่วไป  งานการเงิน การ
คลังและพัสดุ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ตามประกาศมหา
วิทยาลัย เชียงใหม เรื่อง การแบงงานในสํานักงานวิชาการและสํานักงานสวนงานอ่ืน ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
แผนภูมิ 1.5.1 โครงสรางการแบงงาน ในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 
 
และมีการแบงหนวยงานภายในงานของสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ทั้ง 5 งาน ตาม

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในงานของสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554  ดังแสดงในโครงสรางการแบงงาน-หนวย ใน
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

 
  

สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

งานบริหารทั่วไป งานการเงนิ การ

คลัง และพสัด ุ

งานนโยบายและ

แผน และประกัน

คุณภาพ

การศกึษา 

งานบริหาร

งานวจิัย บรกิาร

วิชาการ และ

วิเทศสัมพันธ 

งานบริการ

การศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 
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แผนภูมิ 1.5.3 โครงสรางการแบงงาน-หนวย ในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 
  

สํานักงาน 

คณะพยาบาล

ศาสตร 

งานนโยบายและแผน

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

หนวยแผน งบประมาณ อัตรากําลัง และบรหิารโครงการ 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา และบรหิารความเสี่ยง 

หนวยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหารงานวิจัย 

บริการวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ 

หนวยบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 

หนวยวิเทศสัมพันธ 

หนวยสาธิตการสรางเสริมสุขภาพเด็กเล็ก 

งานบริการการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 

หนวยบัณฑิตศึกษา 

หนวยปริญญาตรี 

หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

หนวยการเรียนรูทางการพยาบาล 

หนวยหองสมุด 

งานบริหารทัว่ไป 

หนวยสารบรรณและประชาสัมพันธ 

หนวยบริหารงานบุคคล 

หนวยประสานงานกลุมการพยาบาลและผลิตเอกสาร 

หนวยอาคารสถานที่ 

หนวยยานพาหนะ 

งานการเงิน  

การคลังและพสัด ุ

หนวยการเงินและบัญชี 

หนวยพัสดุ 
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หนาที่ความรับผิดชอบของสายงานในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร ในทุกดาน ทั้งนี้ มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสราง
การแบงสวนงานในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร เปน 5 งาน ดังน้ี 

งานบริหารทั่วไป มีหนาทีร่ับผิดชอบ 
- ระบบงานสารบรรณ การบริหารจัดการหนังสือราชการ และการติดตอของหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภายในคณะฯ และการประสานงานกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ภายนอก
คณะ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ภูมิภาค และในระดับนานาชาติ   

- สนับสนุนและใหบริการผลิตเอกสารสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารงาน
ดานตางๆของคณะฯ   

- การใหขอมูลขาวสาร เผยแพร ประชาสัมพันธกิจกรรมการดําเนินงานของคณะฯทุก
ดาน ทั้งภายในและภายนอกคณะ   

- การบริหารบุคคล การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลและสารสนเทศบุคลากร และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  

- การจัดการความรูดานการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู    
- การใหบริการอาคารสถานที่ การใชหองเรียน/หองประชุม 
- การดูแลระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของคณะ ระบบสาธารณูปโภคตางๆ บริการ

ซอมบํารุง บริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กํากับดูแลงานความสะอาด และการ
รักษาความปลอดภัยของคณะฯ  

- การใหบริการยานพาหนะรับ-สงอาจารย และนักศึกษาเพื่อออกฝกปฏิบัติตามแหลงฝก
ปฏิบัติงานตางๆ  การใหบริการยานพาหนะเพื่อการบริหารจัดการตางๆของคณะ  การ
ตรวจเช็คซอมบํารุงยานพาหนะและการบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิงอยางประหยัด 
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  

- สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของคณะพยาบาลศาสตร 

งานการเงินการคลังและพัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบ 
- บริหารจัดการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณแผนดิน งบประมาณ

เงินรายได  งบประมาณเบิกแทนกัน เ งินงบกลาง ( เบิกจาย เงินสวัสดิการคา
รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร)  เงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เบิกจายคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร)  หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 
เงินเดือน คาจาง คาสาธารณณูปโภค  คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุน  

- การรับเงิน การนําสงเงิน  การเบิกจายเงิน   
- งานบัญชี ตรวจสอบบัญชี และรายงานทางการเงิน งบการเงิน  
- เงินยืมทดรองราชการหมุนเวียนของคณะฯ เงินยืมทดรองราชการจากมหาวิทยาลัย   
- งานกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร 
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- การวางแผน การจัดทําแผน รายงานแผน-ผลการจัดซื้อจัดจาง 
- บริหารจัดการพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) การควบคุม และการจําหนาย

พัสด ุการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง และเบิกจายพัสดุสําหรับหนวยงาน บุคลากร และ
นักศึกษา 

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาทีร่ับผิดชอบ 
- รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหและจัดทํางบประมาณประจําปของคณะฯ จัดทํา

แผนการใชจายงบประมาณ ควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลการใชจ าย
งบประมาณ 

- การบริหารโครงการ/กิจกรรมเพื่อนําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป 
ไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ขออนุมัติโครงการ 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศโครงการ/กิจกรรมของคณะ 

- บริหารจัดการและใหบริการการขอเขาศึกษาดูงานจากหนวยงานตางๆ ติดตอ
ประสานงาน จัดทํารายการดูงาน ใหการตอนรับ จัดเตรียมเอกสาร และการจัดเลี้ยง
รับรอง 

- การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ
ประจําปตางๆ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดตางๆ ของคณะ 
วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน การติดตามและสรุปประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนระดับตางๆ 

- ประสานงาน รวบรวมขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อการขออนุมัติ
อัตรา  การวางแผนอัตรากําลัง  การบริหารอัตรากําลังและการติดตามการใช
อัตรากําลัง 

- การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
- การดําเนินงานดานแผนความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในองคกร (ฝาย

เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองคกร) 
- บริหารจัดการและใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ การ

ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบฐานขอมูล และสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการทุกดาน 

- ใหบริการโสตทัศนูปกรณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
รวมทั้งการผลิตสื่อโสตประเภทตางๆ เพื่อใชในการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ 
และการบริหารจัดการของคณะ  

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบสนับสนุนพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตของคณะฯ ในหลักสูตรทุกระดับ โดยมีการสนับสนุนการดําเนินการ ดังน้ี 

- บริการและปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  งานวิชาการศึกษาดานตางๆ   
การประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร การรับสมัครและสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
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งานอาจารยที่ปรึกษา/คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาและฐานขอมูล
อาจารยที่ปรึกษา       งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาและการบริหารจัดการฐานขอมูล
นักศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลั กสูตร 
ตารางสอน ตารางสอบ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานวิชาการ  ตลอดจน
กระบวนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ 

- การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ใหบริการทุนการศึกษา  ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  จัด
กิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร  ประสานงานการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา และ
ชมรมกับองคกรตางๆ ควบคุมดูแลดานวินัยนักศึกษา การใหบริการดานหอพักและ
รานคาสวัสดิการตางๆ 

- ดําเนินงานหนวยการเรียนรูทางการพยาบาล  ใหบริการจัดเตรียมอุปกรณทางการ
พยาบาลเพื่อใหแกนักศึกษาที่ออกฝกปฏิบัติ  และใหบริการอุปกรณที่สงเสริมการ
เรียนรูทางการพยาบาล  การเรียนรูดวยตนเองแกนักศึกษา  และใหบริการยืม-คืน 
วัสดุครุภัณฑของหนวยฯ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการจายวัสดุสําหรับอาจารย 

- ดําเนินงานหองสมุด  ใหบริการงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ และสืบคน
ขอมูลสารนิเทศจากฐานขอมูล  บริการฐานขอมูลอิเล็คทรอนิกส บริการ World Wide 
Web เพื่อการศึกษา  คนควาและวิจัย บริการ Document Delivery (D.D.) 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ มีหนาทีร่ับผิดชอบ  
- สนับสนุนการดํา เนินงานดานการบริหารงานวิจัย คลินิกวิจัย การดําเนินง าน

คณะกรรมการบริหารและสงเสริมการวิจัย การดําเนินงานของศูนยวิจัยทางการ
พยาบาล และการดําเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย 

- สนับสนุนการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประสานงานและบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการตางๆ ของคณะ รวมถึงการประสานงานและรวม
ดําเนินการโครงการบริการวิชาการที่เปนเครือขายความรวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
ภาครฐั หรือหนวยงานวิชาชีพตางๆ 

- ดําเนินงานหนวยสาธิตการสรางเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ในการทําหนาที่ดูแลเด็ก การ
สงเสริมและสรางเสริมสุขภาพ กระตุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก รวมทั้งเปน
แหลงศึกษาคนควาวิจัยและแหลงฝกปฏิบัติการสําหรับการจัดการศึกษาพยาบาล
ศาสตร 

- สนับสนุนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการภายใตเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ  

- สนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ  
- สนับสนุนการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ การสรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบัน/องคกรในตางประเทศ  
- สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคณาจารย บุคลากร และบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท 

และเอกใหมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  
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1.6 นโยบายการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะพยาบาลศาสตร  ม หาวิ ทย าลั ย เชี ยง ใหม  ไ ด จั ดทํ าแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในลักษณะของแผนกลยุทธ โดยสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามกรอบ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และไดกําหนดนโยบาย
การบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดังน้ี 

- ใหมีการบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลภายใตปรัชญาเศรษกิจพอเพียง   
- สรางคานิยมวัฒนธรรมองคกร และการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ  
- สงเสริมและพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานของบุคลากร  
- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาใหเปนองคกรแหงความสุข และสรางความผูกพันตอองคกร 
ทั้งนี้ในสวนของ สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ไดเพิ่มคําขวัญประจําสํานักงานคณะ

พยาบาลศาสตร “ทํางานดวยใจ ตระหนักในหนาที่ ตอบรับดวยยินดี มีไมตรีในบริการ” เขาเปนสวน
หนึ่งของนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อีกดวย 

 
ในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร จะ

ครอบคลุมใน 3 ประเด็น ไดแก 
1. ระบบการสรรหาบุคลากร (Recruit) – วาดวยระบบ กลไก และกระบวนการวางแผน

ดานอัตรากําลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และการปฐมนิเทศบุคลากร 
2. ระบบการใชประโยชนและธํารงรักษาบุคลากร (Retain) – วาดวยระบบและกลไกใน

การมอบหมายงาน การจัดทําขอตกลงเพื่อการปฏิบัติงาน การกํากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ วินัยและการลงโทษ รวมทั้ง 
การพัฒนาองคกรแหงความสุข และการสงเสริมสนับสนุนในเกิดบรรยากาศการทํางาน
ที่ดี  

3. การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร (Reinforcement) – วาดวยระบบ กลไก 
และกระบวนการในการสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาในสายงาน การพัฒนาความรู 
ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร และการสรางความผูกพันธในองคกร  

จากนโยบายขางตน ไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด เพื่อเชื่อมโยง
ไปสูการปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม การปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
มีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล
โ ด ย ยึ ด ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

S6.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารคณะฯ 

R6.1 ภ า ว ะ ผู นํ า ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารประจําคณะฯ 
และผูบริหารทุกระดับของคณะฯ  

สรางคานิยมวัฒนธรรมองคกรและ
บรรยากาศการทํางานอยางมีสวน
รวมของบุคลากรภายในคณะฯ 

พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ
พยาบาลศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

S6.2 ร ะบ บ แ ละกล ไ กการ ป ร ะกั น
คุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑ 
EdPEx 

คณะพยาบาลศาสตรเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

พัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
ความรู  สูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

S6.4 การพัฒนาคณะฯ สูสถาบันการ
เรียนรู 

 
สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการการ

จัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย ตลอดจนการบริหาร
จัดการในองคกร 

บุคลากรมีการเรียนรู มี
ทั ก ษ ะ  มี
ความสามารถในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด ว ย
จิตสํ านึกตอห น าที่
ความรับผิดชอบ และ
มีความสุข 

สนั บ สนุ นก าร พัฒ นาคุณวุฒิ แ ล ะ
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย  
และความเชี่ยวชาญของบุคลากรให
สูงขึ้น 

R6.8 ร อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
ปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูความสามารถและทักษะใน
การ ทํ า ง านต อบุ คล ากร ส าย
ปฏิบัติการทั้งหมด 

R6.9 รอยละของอาจารยและบุคลากรที่
มีความสุขในการทํางาน 

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  (Recruit-Retain-
Reinforcement) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 มุงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่นลานนา และกลุมชาติพันธ 
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คณะพยาบาลศาสตรมีสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดี มีพื้นที่และ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเอื้อตอการ
สรางเสริมสุขภาพใหกับอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

R4.4 ระดับความพึงพอใจของอาจารย  
บุคลากร และนักศึกษา ตอการ
พัฒนาสุนทรี ยภาพในมิติทา ง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 



 

 

บทที่ 2 
สถานภาพการบริหารบคุลากรสายสนับสนุน 

 
2.1 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลไดอยางคุมคามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวมถึงธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหมี “คนดีและคนเกง” อยูในองคกร เปนหัวใจหลักที่สําคัญใน
การสงเสริมใหการบริหารงานองคกรเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่กําหนดไว 
สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดกําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จของการบริหารทรัพยากร
บุคคลไวเปนแนวทางใหสวนราชการดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 5 มิติ  คือ   

1) ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4) ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ  
5) คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) กําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน 6 ดาน 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา รวมทั้งการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลจาก ก.พ.ร., สมศ. และ สกอ. ภายใตกรอบ
การประเมินผล 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตร ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล   
ยุทธศาสตร ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการเรียนการ

สอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของทองถิ่น ประเทศและสากล   
ยุทธศาสตร ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบริการบนฐานความตองการของ

ชุมชนและทองถิ่น   
ยุทธศาสตร ที่ 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่นลานนาและ

กลุมชาติพันธุและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
ยุทธศาสตร ที่ 5 : พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย   
ยุทธศาสตร ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2557-2559 เปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานกระบวนการ HR Scorecard เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถใน
การทํางานของบุคลากรทั้งระดับบุคคลและระดับมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการขับเคลื่อน
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มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายที่วางไวตามแผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ตอไป  

คณะพยาบาลศาสตร เปนสวนงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เปน 6 ยุทธศาสตร ที่
สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหสอดคลองกับแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2557-2559 ในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ของคณะพยาบาลศาสตร สนับสนุนยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนงาน ตามยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามเปาประสงค มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คณะพยาบาลศาสตรเปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากรมีการเรียนรู มี
ทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และมีความสุข 
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร จึงไดจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.
2555-2559 ขึ้น และในปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ดังกลาว 
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนฯ ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อยางตอเนื่อง ยั่งยืน เกิดการเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร ทั้งระดับบุคคลและระดับคณะ ตอไป 
 

2.2 แนวทางการดําเนินงานจัดทําแผนฯ 
การดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานคณะ

พยาบาลศาสตร ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2) คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย กําหนดกรรมการดําเนินการจัดทํา
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

3) ดําเนินการรวบรวมขอมูลอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน สํารวจความสุข ความพึง
พอใจในงานและความผูกพันตอองคกร ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร รวบรวมขอมูล กฎระเบียบ ประกาศ คูมือและแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร  

4) ศึกษาคนควา และเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

5) ประเมินสภาพปจจุบันดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พรอมทั้ง
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษสภาพความเปนจริงและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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6) คณะกรรมการ ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดย
พิจารณาใหสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานการประเมินผล
ตางๆ และสะทอนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะฯ ยุทธศาสตรที่ 6  

7) ดําเนินการแปลงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ไปสูการปฏิบัติโดย
จัดทําเปนแผนปฏิบัติการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน (ในแผนปฏิบัติงานประจําป ของหนวย
บริหารงานบุคคล) และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตาม
สายงาน) 

8) เผยแพรและประชาสัมพันธแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
แผนปฏิบัติงานประจําป  และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตามสายงาน ใหแกผูบริหาร 
หนวยงาน บุคลากรสายสนับสนุน เจาหนาที่และผูเกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อใชเปนแนวทาง/เปน
ขอมูลประกอบในการปฏิบัติงานดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ตอไป 
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ปฎิทินการดําเนินงานการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ป 2555-2559 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1 จัดทําปฏิทินการดําเนินงานการจัดทํ าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

ธันวาคม 2556 

2 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ธันวาคม 2556 

3 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย พิจารณากําหนด
กรรมการดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

มกราคม 2556 

4 กรรมการดําเนินการฯ รวมกับหนวยบริหารงานบุคคล ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเบื้องตนประกอบการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

มกราคม – มีนาคม 2556 

5 หนวยบริหารงานบุคคล ดําเนินการรวบรวมขอมูลอัตรากําลัง ความ
ตองการอัตรากําลังในแผนฯ 11 และสํารวจความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

กุมภาพันธ – มีนาคม 2556 

6 ดําเนินการประมวลผลขอมูลที่รวบรวมได (ขอมูลเบื้องตนประกอบการ
จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ขอมูล
อัตรากําลัง ความตองการอัตรากําลังในแผนฯ 11 และสํารวจความ
ตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน) ประเมินสภาพ
ปจจุบัน และวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

เมษายน 2556 

7 ดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2556 

8 ประชุมพิจารณา (ราง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน  

ดําเนินการปรับปรุง/แกไขแผนฯ ใหสอดคลองตามยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2556 

9 นํ า เสน อแ ผนการบ ริห าร และพัฒ น าบุ คล ากร ส ายสนับ สนุ น  
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
ปรับปรุง/แกไขแผนฯ ตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากคณะ
กรรมการฯ  

กันยายน 2556 

10 เผยแพร แจงเวียนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ใหแกบุคลากรสายสนับสนุนทุกหนวยงานไดรับทราบ 

กันยายน – ตุลาคม 2556 

11 ประเมินผลแผนปฎิบัติงานประจําป ในดานการบริหารบุคลากร และ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปนขอมูลในการแปลงแผนฯ 
ไปสูการปฏิบัติ ในปงบประมาณ 2557 

กันยายน 2556 

11 การแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2557 
- แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557 หนวยบริหารงาน

ตุลาคม 2556 – กันยายน 
2557 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

บุคคล 
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2557 

 

12 กํากับติดตามการดําเนินการ รายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ ตุลาคม 2556 – กันยายน 
2557 

13 กรรมการดําเนินการฯ ประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

มีนาคม – เมษายน 2557 

14 ดําเนินการปรับปรุง/แกไขแผนฯ  เมษายน 2557 
15 จัดทําเอกสารแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และ

จัดทําเอกสารคูมือบุคลากร และเผยแพรใหบุคลากรสายสนับสนุนได
รับทราบ 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2557 

16 ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป 2557  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2555-2559 สํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร 

สิงหาคม – กันยายน 2557 

17 การแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2558 
- แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558 หนวยบริหารงาน

บุคคล 
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2558 

ตุลาคม 2557 – กันยายน 
2558 

18 กํากับติดตามการดําเนินการ รายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ ตุลาคม 2557 – กันยายน 
2558 

19 ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรมนุษย  เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2558 

สิงหาคม – กันยายน 2558 

20 การแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2559 
- แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2559 หนวยบริหารงาน

บุคคล 
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2559 

ตุลาคม 2558 – กันยายน 
2559 

21 กํากับติดตามการดําเนินการ รายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ ตุลาคม 2558 – กันยายน 
2559 

22 ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรมนุษย  เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2559 

สิงหาคม – กันยายน 2559 

23 กรรมการดําเนินการฯ จัดเตรียมขอมูล วิเคราะห และประเมินสภาพ 
เพื่อจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ป 
2560-2564 

กรกฎาคม – กันยายน 
2559 
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2.3 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
 

  

   

 

คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร 

ที่ 934 /2556 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 

เพื่อใหการดําเนินงานดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา 7 4 วรรค 6  แล ะมาตรา 8 7  ประกอบกับมาตรา 40 แห งพ ระราชบัญ ญั ติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2551  จึงขอแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปน “คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม”  ประกอบดวย  

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝายแผนและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

4. รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

6. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและกิจการพิเศษ กรรมการ 

7. หัวหนาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร กรรมการ 

8. รองหัวหนาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ดร.เรมวล  นันทศุภวัฒน กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  กันธะรักษา กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยมาลี  เอื้ออํานวย กรรมการ 

12. รองศาสตราจารยวราภรณ  เลิศพูนวิไลกุล กรรมการ 

13. รองศาสตราจารย ดร.ฉวี  เบาทรวง กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  สุคําวัง กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพิมพ  พุทธิรักษกุล กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรสุนีย  ทัง้เจริญกุล กรรมการ 



ห น า   18 

 

 

17. เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

18. หัวหนางานบริหารทั่วไป กรรมการ 

19. หัวหนางานการเงิน  การคลัง  และพัสดุ กรรมการ 

20. หัวหนางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

21. หัวหนางานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กรรมการ 

22. หัวหนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

23. นางวราพร  เดชพงษ กุณานอย กรรมการ 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชา  ทําดี กรรมการและ  

   เลขานุการ 

25. นางเบญจพร  จุฑาโรจน ผูชวยเลขานุการ 

26. นางสาวกัญญณัฐกาญจน  อินทรรักษ ผูชวยเลขานุการ 

27.นางนภัทร  งามวิไลรัฐ ผูชวยเลขานุการ 

 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษย 

1. ทบทวนและกําหนดขอบเขตหนาที่ของอาจารยในเรื่องดังตอไปนี้ 

1.1  ภาระงาน 4 ดาน (TOR) ไดแก  การสอน  การวจิัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม  ตามคุณวุฒิ  และตาํแหนงทางวิชาการ 

1.2  ภาระงานผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธกีารที่ ก.พ.อ.

กําหนด 

1.3  คุณสมบัติของประธานกระบวนวชิา  ผูสอน  และจํานวนผูสอนในกระบวนวิชาตางๆ ของทกุ

หลักสูตร 

2. ทบทวนและกําหนดขอบเขตหนาที่ของบุคลากรในเรื่องดังตอไปนี ้

2.1  ภาระงาน (TOR) ตามสายงาน 

2.2  ภาระงานผูดาํรงตําแหนงชํานาญการ/เชีย่วชาญ  ใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการที่ 

ก.พ.อ.กําหนด 

3. ทบทวนและกําหนดขอบเขตหนาที่ของอาจารยและบุคลากรในเรื่องดังตอไปนี้ 

3.1  มาตรฐานขั้นต่ํารวมทั้งเงื่อนไขเวลาที่ตองบรรลุภาระงาน 

3.2  เกณฑท่ีใชในการประเมินภาระงาน (TOR) 

3.3  เกณฑในการควบคุม  ติดตาม  และประเมินผลการดาํเนินงานตามภาระงานใหเปนไปตาม  

ปณิธาน  วิสยัทัศน  และวตัถุประสงคของคณะฯ 

3.4  แนวปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล  ระบบการมอบหมายงาน  ระบบการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงาน  และระบบสวัสดกิารใหสอดคลองกับระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



ห น า   19 

 

 

3.5  หลักเกณฑการจัดสรรเงนิทุนพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ 

3.6  ระบบการสรางขวัญและกําลงัใจในการทํางาน  การธํารงรกัษาบุคลากร  เพื่อสรางเสริมการ

ปฏิบัติงาน  และการมคีุณภาพชีวติที่ด ี

4. วิเคราะหงานและจัดวางกําลังคน  รวมทัง้จัดเตรียมกาํลังคนในแตละงานของอาจารยและบุคลากร

อยางเหมาะสม 

5. วางแผนมอบหมายงานแกอาจารยและบุคลากรเปนรายปอยางเหมาะสม 

6. วางแผนและพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหเหมาะสมสอดคลองกับงานและติดตามประเมินผล 

7. เสริมสรางและพัฒนาจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

 

ทัง้นี้  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

 

 สั่ง  ณ วันที่ 11 ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

 

       ลงนาม 

(ศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกลุ) 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

2.3.1 กรรมการดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
กรรมการดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เปน

กรรมการในคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  กําหนดเปนคณะทํางาน ในการจัดทํา
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบดวย 

1. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและกิจการพิเศษ ที่ปรึกษา 
2. เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร ประธานคณะทํางาน 
3. หัวหนางานบริหารทั่วไป คณะทํางาน 
4. หัวหนาหนวยบริหารงานบุคคล คณะทํางาน 
5. บุคลากรในสังกัดหนวยบริหารงานบุคคล คณะทํางาน 
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2.4 การประเมินสภาพปจจุบัน วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2.4.1 ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนในหนวยงาน 
ในป  พ .ศ.2551 มหาวิทยาลัย เชียงใหม ไดปรับเปลี่ ยนระบบการบริหาร

มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 และคณะพยาบาลศาสตร 
ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนงานเปน 4 สวนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การ
แบงสวนงานในสวนงานวิชาการ และสวนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปจจุบัน 
คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรปฏิบัติงานแบงเปน 3 สาย ไดแก บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากร
สายบริหารวิชาการ  และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

ในกลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย มีการกําหนด
ประเภทผูปฎิบัติงานมหาวิทยาลัย ตามระบบและกระบวนการในการเปนผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี 

1) ขาราชการ (เดิมเปนขาราชการ สาย ข. และ สาย ค.) 
2) ลูกจางประจํา 
3) พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุม A (พนักงานมหาวิทยาลัยประจําผู

ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการและรับบํานาญ) 
4) พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุม B (พนักงานมหาวิทยาลัยประจําผู

ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการและตอสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ) 
5) พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุม C (พนักงานมหาวิทยาลัยประจําผู

ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจางประจํา) 
6) พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุม D (พนักงานมหาวิทยาลัยประจําที่

บรรจุตาม พรบ.มช.30) 
7) พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุม E (พนักงานมหาวิทยาลัยประจําที่

บรรจุตาม พรบ.มช.51) 
8) พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุม F (พนักงานมหาวิทยาลัยประจําที่

จางจากเงินรายไดของสวนงาน) 
9) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 

2.4.2 ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคูมือท่ีเกี่ยวของ 

ดานระบบการสรรหาบุคลากร (Recruit) มีประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคูมีอที่
เกี่ยวของ ที่สําคัญไดแก 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 
ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไขการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา (เงินรายไดสวนงาน) สายปฏิบัตกิาร ลงวันที่ 
3 ธันวาคม 2556 

 คูมือการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 2554 

ดานระบบการใชประโยชนและธํารงรักษาบุคลากร (Retain) มีประกาศ ระเบียบ 
ขอบังคับ และคูมีอที่เกี่ยวของ ที่สําคัญไดแก  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบั ติราชการของข าราชการพลเรือนในสถาบั นอุ ดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 เมษายน 
2557 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่  20 พฤจิกายน 
2551 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑการขึ้นเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑและวิธีการยายพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 

 คูมือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา 2554 
ดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร (Reinforcement) มีประกาศ 

ระเบียบ ขอบังคับ และคูมือที่เกี่ยวของ ที่สําคัญไดแก 

 นโยบายและแผนพัฒนาผูบริหาร อาจารยและบุคลากร คณะพยาบาล
ศาสตร 

 ประกาศทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร 

 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ วาดวยการจายคาสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา 

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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2.4.3 วิเคราะหอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน 
ดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน จากขอมูลอัตรากําลัง 

ประจําปงบประมาณ 2557 ถึงปงบประมาณ 2564 (สิ้นสุดแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ 12) เพื่อเปนรายงานการวิเคราะหอัตรากําลัง ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน
และปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2555-2559 (ทบทวน
แผนฯ ป 2557 ปรับปรุงและจัดทําแผนฯ ป 2558) 

ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร มีอัตรากําลังบุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวนทั้งสิ้น 122 อัตรา (ไมนับรวม เลขานุการคณะ 1 อัตรา และอัตราใหมที่จะไดรับ
การจัดสรรในปงบประมาณ 2558 เนื่องจากอยู ในระหวางการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลั ง) 
ประกอบดวยอัตราขาราชการ 8 อัตรา  พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (กลุม A-F) 40 อัตรา 
(รวมตําแหนงนักวิจัย 1 อัตรา เนื่องจากในการบริหารจัดการ อัตรากําลังดังกลาวอยูในสังกัดงาน
บริหารงานวิจัย  บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ) ลูกจางประจํา 29 อัตรา  และพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 45 อัตรา  ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสายงาน ตามโครงสรางการ
แบงงานในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 5 งาน ดังนี ้

1. งานบริหารทั่วไป  
มีหนวยงานภายใตงานบริหารทั่วไป จํานวน 5 หนวย มีอัตรากําลังทั้งสิ้น 

จํานวน 46 อัตรา ประกอบดวย ขาราชการ 2 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (กลุม A-
F) 18 อัตรา ลูกจางประจํา 12 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 14 
อัตรา  

2. งานการเงิน การคลังและพัสดุ  
มีหนวยงานภายใตงานการเงิน การคลั งและพัสดุ  จํานวน 2  หนวย มี

อัตรากําลังทั้งสิ้น จํานวน 7 อัตรา ประกอบดวย พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (กลุม A-F)  
6 อัตรา  และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 1 อัตรา 

3. งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  
มีหนวยงานภายใตงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 

3 หนวย มีอัตรากําลังทั้งสิ้น จํานวน 14 อัตรา ประกอบดวย พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
(กลุม A-F) 6 อัตรา ลูกจางประจํา 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 7  
อัตรา  

4. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
มีหนวยงานภายใตงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จํานวน 5 

หนวย มีอัตรากําลั งทั้ งสิ้น จํานวน 34 อัตรา ประกอบดวย ขาราชการ 4 อัตรา พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (กลุม A-F) 7 อัตรา ลูกจางประจํา 6 อัตรา และพนกังานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 17 อัตรา  

5. งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
มีหนวยงานภายใตงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

จํานวน 3 หนวย มีอัตรากําลังทั้งสิ้น จํานวน 21 อัตรา ประกอบดวย ขาราชการ 2 อัตรา พนักงาน
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มหาวิทยาลัย  สายปฏิบัติการ (กลุ ม  A-F) 3 อัตรา ลูกจางประจํา 10 อัตรา และพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 6 อัตรา  

 
รายละเอียดอัตรากําลัง สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 

จําแนกตามหนวยงาน 

งาน – หนวย 

ประเภทผูปฏิบัติงาน 

รวม 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
 

มห
าว

ิทย
าล

ัย 
สา

ยป
ฏิบ

ัติก
าร

 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย

ชั่ว
คร

าว
 

งานบริหารทั่วไป 2 18 12 14 46 
หนวยสารบรรณและประชาสัมพันธ 2 2* 2 3 9 
หนวยบริหารงานบุคคล - 4 - - 4 
หนวยประสานงานกลุมการพยาบาลและผลิต

เอกสาร 
- 5 2 3 10 

หนวยอาคารสถานที ่ - 6 6 3 15 
หนวยยานพาหนะ - 1 2 5 8 

งานการเงิน การคลังและพัสด ุ - 6 - 1 7 
หนวยการเงินและบัญชี - 5* - - 5 
หนวยพัสด ุ - 1 - 1 2 

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา - 6 1 7 14 
หนวยแผน งบประมาณ อัตรากําลัง และบริหาร

โครงการ 
- 2* - 2 4 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา และบริหารความ
เสี่ยง 

- 1 - - 1 

หนวยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 3 1 5 9 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 7 6 17 34 

หนวยปริญญาตรี 2* 3 - 3 8 
หนวยบัณฑิตศึกษา 1 1 - 7 9 
หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - 3 4 5 12 
หนวยการเรียนรูทางการพยาบาล 1 - 2 1 4 
หนวยหองสมุด - - - 1 1 

งานบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและวิ เทศ
สัมพันธ 

2 3 10 6 21 

หนวยบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ - 2 - 1 3 
หนวยวิเทศสัมพันธ 1* - - 3 4 
หนวยสาธิตการสรางเสริมสุขภาพเด็กเล็ก 1 1 10 2 14 

สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 8 40 29 45 122 
* รวมอัตราหัวหนางาน 
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อัตรากําลัง สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตปงบประมาณ 2557 จนถึง
ปงบประมาณ 2559 (สิ้นสุดแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11)  สํานักงานคณะฯ มี
อัตราเกษียณทั้งสิ้น 15  อัตรา  ซึ่งเปน พนักงานมหาวิทยาลัย 10  อัตรา  และลูกจางประจํา 5  
อัตรา แบงเปน 

ปงบประมาณ 2557 อัตราเกษี ยณ ทั้ งสิ้น  3 อั ตรา  เป นอัตราพนัก งาน
มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 1 อัตรา  ลูกจางประจํา 2 อัตรา 

ปงบประมาณ 2558 อัตราเกษี ยณ ทั้ งสิ้ น  8 อั ตรา เป นอั ตราพนัก งาน
มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 5 อัตรา  ลูกจางประจํา 3 อัตรา 

ในปงบประมาณ 2559  อัตราเกษี ยณ ทั้ งสิ้ น  4 อั ตรา เป นอั ตราพนัก งาน
มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 3 อัตรา  ลูกจางประจํา 1 อัตรา 

และในชวงปงบประมาณ 2560-2564 (แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่  12) สํานักงานคณะฯ จะมีอัตราเกษียณทั้งสิ้น 18  อัตรา  ซึ่งเปน ขาราชการ 2 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา  ลูกจางประจํา 6 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
(พนักงานสวนงาน) 2 อัตรา  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

 
 

  



ห น า   25 

 

 

รายละเอียดอัตรากําลัง และอัตราเกษียณ/คาดการณเกษียณ สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 
ปงบประมาณ 2557-2564 จําแนกตามหนวยงาน 

 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

งาน 
 

ประเภทผูปฏิบัติงาน 

บร
ิหา

รท
ั่วไ

ป 

กา
รเ

งิน
 ก

าร
คล

ังฯ
 

นโ
ยบ

าย
ฯ 

บร
ิกา

รก
าร

ศึก
ษา

ฯ 

บร
ิหา

รก
าร

วิจ
ัยฯ

 

บร
ิหา

รท
ั่วไ

ป 

กา
รเ

งิน
 ก

าร
คล

ังฯ
 

นโ
ยบ

าย
ฯ 

บร
ิกา

รก
าร

ศึก
ษา

ฯ 

บร
ิหา

รก
าร

วิจ
ัยฯ

 

ขาราชการ 2 0 0 4 2 2 0 0 4 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
18 

(1) 

6 6 7 

(1) 

3 17 

(2) 

6 

(1) 

6 

(1) 

6 

(1) 

3 

ลูกจางประจํา 12 

(1) 

0 1 6 10 11 

(2) 

0 1 6 10 

พนักงานสวนงาน 14 1 7 17 6 14 1 7 17 6 

รวม* 46 

(2) 

7 14 34 

(1) 

21 44 

(4) 

7 

(1) 

14 

(1) 

33 

(2) 

21 

 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

งาน 
 

ประเภทผูปฏิบัติงาน 
(อัตราเกษียณ) 

บร
ิหา

รท
ั่วไ

ป 

กา
รเ

งิน
 ก

าร
คล

ังฯ
 

นโ
ยบ

าย
ฯ 

บร
ิกา

รก
าร

ศึก
ษา

ฯ 

บร
ิหา

รก
าร

วิจ
ัยฯ

 

บร
ิหา

รท
ั่วไ

ป 

กา
รเ

งิน
 ก

าร
คล

ังฯ
 

นโ
ยบ

าย
ฯ 

บร
ิกา

รก
าร

ศึก
ษา

ฯ 

บร
ิหา

รก
าร

วิจ
ัยฯ

 
ขาราชการ 2 0 0 4 2 2 0 0 4 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
15 

(2) 

5 5 5 

(1) 

3 13 

(2) 

5 5 4 3 

ลูกจางประจํา 9 0 1 5 

(1) 

10 9 0 1 4 10 

พนักงานสวนงาน 14 1 7 17 6 14 1 7 17 6 

รวม* 40 

(2) 

6 13 31 

(2) 

21 38 

(2) 

6 13 29 21 

* ไมนับรวมอัตราเลขานุการคณะ 
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รายละเอียดอัตรากําลัง และอัตราเกษียณ/คาดการณเกษียณ สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 
ปงบประมาณ 2557-2564 จําแนกตามหนวยงาน 

 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

งาน 
 

ประเภทผูปฏิบัติงาน 

บร
ิหา

รท
ั่วไ

ป 

กา
รเ

งิน
 ก

าร
คล

ังฯ
 

นโ
ยบ

าย
ฯ 

บร
ิกา

รก
าร

ศึก
ษา

ฯ 

บร
ิหา

รก
าร

วิจ
ัยฯ

 

บร
ิหา

รท
ั่วไ

ป 

กา
รเ

งิน
 ก

าร
คล

ังฯ
 

นโ
ยบ

าย
ฯ 

บร
ิกา

รก
าร

ศึก
ษา

ฯ 

บร
ิหา

รก
าร

วิจ
ัยฯ

 

ขาราชการ 2 0 0 4 

(1) 

2 2 0 0 3 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
11 

(1) 

5 5 4 3 10 5 5 

(1) 

4 3 

ลูกจางประจํา 9 

(1) 

0 1 4 10 8 0 1 4 

(1) 

10 

พนักงานสวนงาน 14 1 7 17 6 14 1 7 17 6 

รวม* 36 

(2) 

6 13 29 

(1) 

21 34 6 13 

(1) 

28 

(1) 

21 

 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

งาน 
 

ประเภทผูปฏิบัติงาน 

บร
ิหา

รท
ั่วไ

ป 

กา
รเ

งิน
 ก

าร
คล

ังฯ
 

นโ
ยบ

าย
ฯ 

บร
ิกา

รก
าร

ศึก
ษา

ฯ 

บร
ิหา

รก
าร

วิจ
ัยฯ

 

บร
ิหา

รท
ั่วไ

ป 

กา
รเ

งิน
 ก

าร
คล

ังฯ
 

นโ
ยบ

าย
ฯ 

บร
ิกา

รก
าร

ศึก
ษา

ฯ 

บร
ิหา

รก
าร

วิจ
ัยฯ

 

ขาราชการ 2 

(1) 

0 0 3 2 1 0 0 3 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
10 5 4 4 

(2) 

3 10 

(2) 

5 4 2 3 

ลูกจางประจํา 8 

(1) 

0 1 4 10 7 

(1) 

0 1 4 10 

พนักงานสวนงาน 
14 

(1) 

1 7 17 6 13 

(1) 

1 7 17 

(2) 

6 

รวม* 34 

(3) 

6 12 28 

(2) 

21 31 

(4) 

6 12 26 

(2) 

21 

* ไมนับรวมอัตราเลขานุการคณะ 
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ภาพที่ 1 แสดงอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

ปงบประมาณ 2557 - 2564 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงสัดสวนอัตราเกษียณ คาดการณเกษียณ ในปงบประมาณ 2557 – 2564 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร จําแนกตามงาน 

 

 
ภาพที่ 3 แนวโนมอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

ในปงบประมาณ 2557 – 2564 
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จากขอมูลอัตราเกษียณดังกลาว พบวา ตั้ งแตปงบประมาณ 2557 จนถึ ง 

ปงบประมาณ 2564 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร จะประสบปญหาการขาดแคลนอัตรากําลัง 

เนื่องจากมีบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด เกษียณทั้งสิ้น 33 อัตรา ซึ่งคิดเปนรอยละ 27.0 จาก

อัตรากําลังในปงบประมาณ 2557 โดยงานบริหารทั่วไป เปนหนวยงานที่มีบุคลากรเกษียณมากที่สุด 

จํานวน 19 อัตรา คิดเปนรอยละ 57.6 จากอัตราเกษียณโดยรวม หรือรอยละ 41.3 จากจํานวน

บุคลากรทั้งสิ้นของงานบริหารทั่วไปในปงบประมาณ 2557 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เปนหนวยงานที่มีบุคลากร

เกษียณมากเปนลําดับถัดไป จํานวน 11 อัตรา คิดเปนรอยละ 33.3 จากอัตราเกษียณโดยรวม หรือ

รอยละ 32.3 จากจํานวนบุคลากรทั้งสิ้นของงานบริการการศึกษาฯในปงบประมาณ 2557  สําหรับ

อัตราเกษียณ/คาดการณเกษียณ อีก 3 อัตรา เปนของงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ

การศึกษา จํานวน 2 อัตรา (คาดการณเกษียณในปงบประมาณ 2558 และปงบประมาณ 2562)  

งานการเงิน การคลังและพัสดุ จํานวน 1 อัตรา (คาดการณเกษียณในปงบประมาณ 2558) สําหรับ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไมมีอัตราคาดการณเกษียณ 

ในปงบประมาณ 2557 เปนตนไป คณะพยาบาลศาสตรมีการกําหนดความสําคัญ

ในการปรับปรุงขยายพันธกิจในดานงานวิจัย เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและการกําหนดตัวชี้วัดใน

ดานงานวิจัย ประกอบกับการปรับปรุงและเรงขยายการดําเนินงานใหสอดรับกับยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานดานการสงเสริมความเปนสากลของคณะ ทําใหมีความตองการอัตรากําลังบุคลากรสาย

สนับสนุนเพิ่มขึ้น จํานวนอยางนอย 2-3 อัตรา ดังนั้นในภาพรวมของสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

จึงมีความจําเปนตองวางแผนการสรรหาอัตรากําลังทดแทน และเพิ่มเติม ในชวงปงบประมาณ 

2556-2559 ไมนอยกวา 15 อัตรา และในชวงปงบประมาณ 2560-2564 (แผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12) อีกไมนอยกวา 18  อัตรา 
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2.4.4 ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคกร การวัดความสุขดวยตนเอง 
(Happinometer) และการวัดความเครียด ของบุคลากรสายสนับสนุน 
ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการสํารวจ

ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคกร การวัดความสุขดวยตนเอง (Happinometer) และการ
วัดความเครียด ของบุคลากรสายสนับสนุน เครื่องมือที่ใชเปน 

1) แบบสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากร  
2) แบบสํารวจความสุ ขดวยตนเอง : HAPPINOMETER (โดย สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ สสส. และ NECTEC) และ  
3) แบบประเมินความเครียดดวยตนเอง (โดย สถาบันประสาทวิทยา กรมการ

แพทย)   
กลุมตัวอยางเปนบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 110 

ราย (รอยละ 84.6 ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะ) 

ผลการสํารวจขอมูลสรุปไดดังน้ี 

ความพึงพอใจในงานของคณาจารยและบุคลากร พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากทุกสถานการณ มีคะแนนพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เปน 3.90 (0.54) รายละเอียดดังแสดงในตาราง  

ขอความ/สถานการณ คาเฉลี่ย (SD) ระดับ 

1. ความเปนอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 3.89(0.80) มาก 

2. โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการรับฟงความคิดเห็น 3.93(0.76) มาก 

3. การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหมีความกาวหนาในงาน 3.98(0.89) มาก 

4. การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

3.81(0.82) มาก 

5. การมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานผูใตบังคับบัญชา /
ผูรวมงาน 

3.88(0.91) มาก 

6. ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 4.01(0.74) มาก 

7. การใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 4.26(0.67) มาก 

8. ผลสําเร็จของงานของหนวยงาน 4.09(0.63) มาก 

9. ทานเปนกําลังสําคัญของหนวยงาน 4.07(0.76) มาก 

10.เงินเดือน/คาตอบแทน และผลประโยชนที่ไดรับจากการทํางาน 3.58(0.95) มาก 

11.การเลื่อนขั้นเงินเดือน /เลื่อนตําแหนงการทํางาน 3.45(1.01) ปานกลาง 

12.โอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ   3.65(0.85) มาก 

13.โอกาสในการใชวันลากิจ ลาพักผอน หรือลาปวย ตามความ

จําเปน 

3.80(0.87) มาก 
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ขอความ/สถานการณ คาเฉลี่ย (SD) ระดับ 

14.สวัสดิการที่จัดให เชน  ทุนการศึกษา การจัดสรรที่พัก การกูยืม

เพื่อการศึกษา  การตรวจสุขภาพ  กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

3.61(1.00) มาก 

15.อุปกรณ / เครื่องมือ / เครื่องใชในการปฏิบัติงานในหนวยงาน 3.98(0.81) มาก 

16.สภาพแวดลอมทางกายภาพในสถานที่ทํางาน 3.84(0.74) มาก 

17.การทํางานของบุคคลมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิภาพของบุคลากร

ในหนวยงานในการปฏิบัติงาน 

3.98(0.66) มาก 

18.บรรยากาศการปฏิบัติงาน 3.98(0.74) มาก 

19.สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา 3.88(0.87) มาก 

20.สัมพันธภาพกับผูรวมงาน/บุคลากรอื่นๆ 4.17(0.66) มาก 

21.นโยบายการบริหารงานของคณะฯ 4.00(0.66) มาก 

22.การดําเนินงานของคณะฯ 4.02(0.68) มาก 

สําหรับปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกร กลุม
ตัวอยาง มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอ
คณะฯ เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

1. ความชวยเหลือเกื้อกูลกันจากเพื่อนรวมงาน-หัวหนา 
2. จิตสํานึกรักคณะฯ 
3. การมีภาระงานเหมาะสม คาจาง คาตอบแทนที่เหมาะสม 
4. สวัสดิการ สิทธิพื้นฐาน 
5. ระบบโครงสรางการบริหารและผูบริหาร  
6. การมีอิสระในการตัดสินใจการทํางาน   
7. การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางาน  
8. การมีกิจกรรมรวมกัน   
9. การรูจักหนาที่ของตนเอง  
10. ไมเอาเปรียบผูอื่น  
11. ความสมานสามัคคีกลมเกลียว   
12. ธรรมเนียมปฎิบัติ และสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน 

ในการดําเนินการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรูสึกพึงพอใจในงานและ
ผูกพันตอองคกรมากขึ้นน้ัน กลุมบุคลากรสายสนับสนุน มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ไดแก  

1. การปรับปรุงและสรางบรรยากาศและสถานที่ เหมาะสมกับบุคลากรใน
หนวยงานเพื่องานที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. จัดสวัสดิการที่พักใหกับพนักงานสวนงาน(อัตราจาง)ที่ทํางานคณะฯมานาน  
3. วันลากิจไมควรตองหักเงินเนื่องจากทุกคนมีความจําเปนที่มีกิจธุระตองทํา  ไม

ควรนําวันลาพักผอนมาใชในการลากิจ   
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4. เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผน  
5. รับฟงการเสนอความคิดเห็นและเห็นความสําคัญของขอเสนอดังกลาว  
6. เปดโอกาสใหมีสวนเปนคณะกรรมการ หรือรวมงานกลางของคณะฯ    
7. มีนโยบายที่ชัดเจนและสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรทุกระดับ   
8. มีกฎระเบียบในดานสวัสดิการของพนักงานที่ชัดเจน  
9. สงเสริมใหมีการพัฒนาของพนักงาน  
10. จัดสวัสดิการที่ เหมาะสมใหกับพนักงาน รวมถึงในดานความมั่นคงในการ

ทํางาน   
11. ประเมินผลตามความจริง (เน้ืองาน) และสงเสริมผูที่ทําดีใหเปนตัวอยาง   
12. ยอมรับและใหเกียรติคนทํางาน   
13. ดูแลเอาใจใสความเปนอยูเล็กๆ นอยๆ แตไดใจบุคลากร เชน รับประทาน

อาหารรวมกันกับคณบดี/ผูบริหาร ในวันเกิด / การเยี่ยมเยียนบิดา-มารดา-บุตรของบุคลากรที่ปวย
ไข/ การเยี่ยมบานบุคลากรที่มีปญหาทางการเงิน ใหความชวยเหลือตามสมควร 

 
ในการสํารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และประเมินความเครียด โดยแบบวัดความสุข

ดวยตนเองและแบบประเมินความเครียดดวยตนเอง พบวา มีคะแนนภาพรวมการสรางความสุขใน
องคกร ทั้ง 9 มิติ อยูในระดับมีความสุข โดยมีคะแนนเฉลี่ย 73.85  

มิติที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมีความสุขอยางยิ่ง (Very Happy) มี 5 มิติ  ไดแก 
มิติดานความรักความผูกพันในครอบครัว และสัมพันธภาพที่ดีระหวางครอบครัวของพนักงานกับ
องคกร (Happy Family) มีคะแนนสูงสุด คือ 80.00 รองลงมาเปนดานความมีน้ําใจ ไมตรี เอื้อ
อาทรตอกันในที่ทํางาน ความรักใคร ปรองดองกัน สามัคคีกัน (Happy Heart) ดานความศรัทธาใน
ศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต การมีความสุข มีความสงบสุขทางจิตใจ (Happy Soul)  ดาน
การสงเสริมการศึกษาหาความรู ทักษะ ประสบการณใหมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหลง
เรียนรูตางๆ โอกาสตางๆ (Happy Brain)  และดานความสบายใจในที่ทํางาน ความรัก ความผูกพัน 
ความภาคภูมิใจในองคกร ความมั่นใจในอาชีพรายได และมีความพึงพอใจกับความกาวหนาของ
ตนเองในองคกร (Happy Work-life) โดยมีคะแนน 78.31  77.14 77.14 และ 76.83 
ตามลําดับ 

มิติที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมีความสุข (Happy) มี 4 มิติ ไดแก มิติดานสังคม 
การสงเสริมความรักสามัคคี เอื้อเฟอตอชุมชนที่ทํางานและที่พักอาศัย และการชวยเหลือสังคมรอบ
ขาง (Happy Society)  มีคะแนนเฉลี่ย 74.29    มิติดานการดูแลสุขภาพรางกาย การออกกําลัง
กายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน  เพื่อใหมีรางกายที่แข็งแรง จิตใจแจมใส เบิกบาน (Happy 
Body) มีคะแนนเฉลี่ย 71.43  สวนมิติดานการรูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆ การสรางความสนุกสนาน 
ผอนคลายความเมื่อยลา ความเครียดจากการทํางาน (Happy Relax) และมิติดานการเงินรูจักเก็บ 
รูจักใช ไมเปนหนี้สิน ใชจายอยางประหยัด มีเงินเก็บออมไวใชในยามจําเปน พบวามีคะแนนตํ่ากวา 
70.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 64.76 ดังแสดงในแผนภาพ  
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ภาพที่ 4 ผลการวัดความสุขดวยตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 
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ดานการประเมินความเครียด พบวา สวนใหญปกติ/ไมมีความเครียด รอยละ 
93.6  มีเพียง 6 รายที่มีความเครียดเล็กนอย-ปานกลาง  และมี 1 รายที่มีระดับความเครียดสูง เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธระหวางความเครียดและความสุขของผูปฏิบัติงาน พบวา ความเครียด มี
ความสัมพันธในทางตรงขามกับผอนคลายดี และมีความสัมพันธทางเดียวกันกับ น้ําใจดี และจิต
วิญญาณดี  น้ําใจดี มีความสัมพันธทางเดียวกันกับ การงานดี  จิตวิญญาณดี มีความสัมพันธทาง
เดียวกันกับสังคมดี และสุขภาพเงินดี ดังแสดงในภาพ 

 

 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางความเครียด และการวัดความสุขดวยตนเอง 

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

 

2.4.5 โครงการ/กิจกรรมเสริมสรางความรัก ผูกพันองคกร และการสรางความสุขใน
องคกร 

คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ นโยบายการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในการสรางคานิยมวัฒนธรรมองคกร การมีสวนรวมของบุคลากรทุก
ระดับ การพัฒนาใหเปนองคกรแหงความสุข และสรางความผูกพันตอองคกร มีการจัดโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเสริมสรางความรัก ผูกพันองคกร และการสรางความสุขใน
องคกร โดยตั้งแตปงบประมาณ 2555 จนถึง 2557 มีโครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

 โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 

1 โค รงก ารม ห ก ร รม ส ร า ง เส ริ ม
สุขภาพ 

1. บุคลากรและนักศึกษาคณ ะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตระหนักและรับรูภาวะ
สุขภาพของตนเอง  

2. บุคลากรและนักศึกษาคณ ะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความสัมพันธที่ดีตอกัน  

3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ไดนําเสนอโครงการ
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 โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 

และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขาชมนิทรรศการ 
2 กิจกรรมออกกําลังกายโดยการเตน

แอโรบิก 
บุคลากรทุกคนในคณะพยาบาลศาสตรมีสุขภาพที่ดี

และออกกําลังกายเปนกิจวัตรประจําวัน 
3 กิจกรรมออกกําลังกายโดยเทคนิค

เตาเตอซินซี 
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาไดออกกําลังกาย

อยางตอเน่ือง ทําใหมีสุขภาพดี และมีความสุข 
4 การบรรยายพิเศษ เรื่อง  หนทางสู

ความสุข และการมีสุขภาพที่ด ี
1. คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาสามารถพัฒนา

ตนเองใหมีความสุขและมีสุขภาพทึ่ด ี
2. คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเปนผูมีสติ สมาธิ 

คุณธรรม จริยธรรม มีความเขาใจในผูอื่น และมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับบทบาทหนาที ่

5 โครงการสานสั มพั น ธอ าจารย 
บุ ค ล าก ร  แ ล ะนั ก ศึ ก ษ าคณ ะ
พยาบาลศาสตร 

อาจารย บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน และมีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกัน  เกิดความรักและผูกพันในองคกร 

6 กิ จกรรมส านสั ม พั น ธ ระห ว า ง
บุคลากรสายสนับสนุนของแตละ
สายงานในสํานักงานคณะฯ 

บุคลากรมีความรักเชื่อมสัมพันธไมตรีและเกิดความ
สามัคคีระหวางสายงาน ตลอดจนรวมฉลองวันสง
ทายปเกาตอนรับปใหม  

7 โครงการสั มมนาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน ประจําป 

1. บุคลากรสายสนับสนุนไดมีโอกาสเรียนรู ปรับปรุงะ
พัฒนาตนเอง และพัฒนางานในความรับผิดชอบ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนเกิดความเขาใจรวมกัน มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการทํางานทั้ ง
ภายในสายงานระหวางสายงานในสํานักงานฯ  

3. เกิดความรักและความสามัคคีระหวางสายงาน 
8 โครงการสงเสริมสุขภาพองครวม/

สรางขวัญกําลังใจ 
บุคลากรทุกคนในคณะพยาบาลศาสตรมีสุขภาพจิตดี

และเกิดความสามัคคีในองคกร 
9 โครงก าร   “ป ฏิ บั ติ อ ย า งไร ให

หางไกล ปญหาหมอกควัน”   
1 . บุ ค ล าก ร  นั ก ศึ ก ษ า คณ ะพ ยาบ าลศ าส ต ร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และประชาชนทั่วไป ไดรับ
ความรูเกี่ยวกับปญหา แนวปฏิบัติ  การปองกัน
แกไขสภาพแวดลอมและการดูแลสุขภาพตนเอง
ในขณะเกิดปญหาหมอกควัน  

2 . บุ ค ล า ก ร นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ พ ย า บ าล ศ า ส ต ร 
มหาวิทย าลัย เชีย งใหม  และประชาชนทั่ ว ไป 
ตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันสุขภาพและ
รวมมือในการปฏิบัติการอนุรักษสภาวะแวดลอมให
ปราศจากปญหาหมอกควัน 
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 โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 

10 โค ร ง ก า ร ส ง เส ริ ม กี ฬ า แ ล ะ
นันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร  

1. อาจารยและบุคลากรในคณะฯ มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรงและผอนคลายความเครียด  

2. อาจารยและบุคลากรในคณะฯ เกิดความสามัคคี
กลมเกลียวเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน  

3. อาจารยและบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจในการ
แขงขันกีฬา 

4.  อาจารยและบุคลากร ได เครือขายและสราง
สัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ 

11 โครงการคืนชีวิตใหผืนปา เพื่อถวาย
แ ด ส ม เด็ จ พ ระ น าง เจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา   
12 สิงหาคม   

1. คณาจารย  บุคลากรและนักศึกษา ไดมีโอกาส
รวมกันปลูกปา 

2. ไดอนุรักษสิ่งแวดลอมและบําเพ็ญประโยชน ของ
ชุมชนและเปนการบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน
ของบุคลากรและนักศึกษา 

12 โครงการมหกรรม เป ดบานแห ง
สุขภาพ  คณ ะพ ยาบ าลศาสตร 
ประจําป 2557 
 

อาจารย  บุ คลากร และนักศึกษาทุ กคนในคณ ะ
พยาบาลศาสตรมีสุขภาพที่ดีและออกกําลังกายเปน
กิจวัตรประจําวัน 

 
 
2.4.6 ความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการสํารวจความตองการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีผลการสํารวจจากกลุมตัวอยางจํานวน 69 ราย (รอยละ 55.6 
ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะ) สรุปไดดังน้ี 

ระดับหัวหนางาน มีความตองการพัฒนาตนเอง เรียงตามลําดับความสําคัญ 5 
อันดับแรก ไดแก การคิดเชิงวิเคราะห  การวางแผนเชิงกลยุทธ  การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ   
ความคิดเปนระบบ  และการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

ระดับผูปฏิบัติงาน  ตองการพัฒนาและอบรม เรียงตามลําดับความสําคัญ 5 อันดับ
แรก ไดแก การพัฒนาบุคลิกภาพ  ทักษะการติดตอสื่อสาร  การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง  
การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  การทํางานเปนทีม และ เทคนิคการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

ระดับบริการ (แมบาน/ชาง/พนักงานขับรถยนต) ตองการพัฒนาและอบรม เรียง
ตามลําดับความสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก การทํางานเปนทีม  บริการอยางไรใหผูรับบริการพอใจ
สูงสุด  การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  จิตสํานึกของความ
จงรักภักดีและความผูกผัน 
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ในภาพรวม ความตองการพัฒนาและอบรมที่บุคลากรสายสนับสนุนตองการ ไดแก 
การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง  การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  
ทักษะการติดตอสื่อสาร บริการอยางไรใหผูรับบริการพอใจสูงสุด 

และจากการสัมมนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2556 สํานักงานคณะ ได
รวบรวมความตองการพัฒนาและอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน รวมกับความตองการในการ
ขับเคลือนคําขวัญสํานักงานคณะ และการดําเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตรตางๆ ของคณะ จัดทําเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดังน้ี 

กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับ สมรรถนะ หัวขอ/ประเด็นการพัฒนา 

หัวหนางาน/
หัวหนาหนวย 

สม ร ร ถ น ะห ลั ก 
(Core 
Competency) 

การวางแผน (Planning) 
ภาวะผูนํา (Leadership) 
การสอนงาน (Coaching) 
การมอบหมายและติดตามงาน (Delegation and Follow Up) 
การสื่อสารและการถายทอด (Communication) 
การเจรจาตอรองและการลดความขัดแยง (Negotiation) 
การจูงใจ (Motivation) 
การวิเคราะหและแกไขปญหา (Problem Solving) 
การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) 
การสรางทีมงานและการสงเสริมการทํางานเปนทีม (Teamwork) 

สมรรถนะในงาน/
สมรรถนะเพื่อการ
แขงขันเชิงกลยุทธ 
(Functional 
Competency/ 
Compettitive 
Strategic 
Competency) 

ความรูในสายอาชีพ (Technical Knowledge) 
ทักษะการอาน/รักการอาน (Reading) 
ทักษะการเขียนสื่อความหมาย (wRiting) 
ทักษะการคิดแบบนามธรรม (aRithmetics) 
ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life & Career Skills) 
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills) 
ทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี  (Information, Media, and 
Technology Skills) 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชในการบริหารจัดการ 
(Philosophy of Sufficiency Economy & Applications) 

ปฎิบัติงาน 

สม ร ร ถ น ะห ลั ก 
(Core 
Competency) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ประจํา (Philosophy of Sufficiency Economy & Applications) 
การสื่อสาร/การติดตอประสานงาน (Communication) 
การสรางแรงจูงใจและทัศนคติในการปฏิบัติงาน (Motivation) 
การแกไขและปองกันปญหาเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
(Problem Solving) 
ทัศนคติที่ดีในการบริการ (Services Mind) 
พฤติกรรมและทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork) 
การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน การวิเคราะหและปรับปรุงงานที่
ปฏิบัติ (Job Description & Continuous Improvement) 
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ระดับ สมรรถนะ หัวขอ/ประเด็นการพัฒนา 
สมรรถนะในงาน 
(Functional 
Competency) 

ความรูในสายอาชีพ (Technical Knowledge) 
ทักษะการอาน/รักการอาน (Reading) 
ทักษะการเขียนสื่อความหมาย (wRiting) 
ทักษะการคิดแบบนามธรรม (aRithmetics) 
ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life & Career Skills) 
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills) 
ทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี  (Information, Media, and 
Technology Skills) 

บริการ 

สม ร ร ถ น ะห ลั ก 
(Core 
Competency) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ประจํา (Philosophy of Sufficiency Economy & Applications) 
การสื่อสาร/การติดตอประสานงาน (Communication) 
การสรางแรงจูงใจและทัศนคติในการปฏิบัติงาน (Motivation) 
การแกไขและปองกันปญหาเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
(Problem Solving) 
ทัศนคติที่ดีในการบริการ (Services Mind) 
พฤติกรรมและทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork) 
ก า ร จั ด ทํ า คํ า บ ร ร ย า ย ลั ก ษ ณ ะ งาน  (Writing Effective Job 
Description) 

สมรรถนะในงาน 
(Functional 
Competency) 

ความช่ําชอง/ชํานาญในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงพัฒนาทักษะ
อยางตอเน่ือง (Skill Practices & Continuous Improvement) 
ทักษะการอาน/รักการอาน (Reading) 
ทักษะการเขียนสื่อความหมาย (wRiting) 
ทักษะการคิดแบบนามธรรม (aRithmetics) 
ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life & Career Skills) 
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills) 
ทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี  (Information, Media, and 
Technology Skills) 
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2.4.7 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

ในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งการวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยรวม
ของคณะพยาบาลศาสตร เพื่อประเมินสถานการณที่มีผลกระทบตอที่เปนอยูในปจจุบัน และแนวโนม
ที่จะสงผลกระทบในอนาคต รวมทั้งสภาพความเปนจริงจากการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับ
อัตรากําลัง และแนวโนมอัตรากําลัง รวมถึงความคาดหวังของบุคลากรและผูที่ เกี่ยวของกับการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลการวิเคราะห สรุปไดดังน้ี 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ เนนการบริหารแบบมีสวนรวมและมีการการกระจายอํานาจ และมีการ

พัฒนาผูบริหารทุกระดับอยางตอเนื่อง 
2. ผูบริหารระดับสูงมีประสบการณในการบริหารงาน มีเครือขายความรวมมือ 

และไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ ซึ่ง
สามารถทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแบบอยางแกผูบริหารระดับถัดลงมา 
รวมถึงผูปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการ การปรับปรุงและพัฒนางาน และ
การพัฒนาตนเอง 

3. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร ควบคุไปกับการส งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปนระยะๆ โดยมีวิสัยทัศนเปนเปาหมาย
หลักในการดําเนินการ รวมทั้งมีการปรับโครงสรางองคกร 

4. คณะฯ มีการลงทุนและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกําหนด
นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกลาวสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ไดรับทุนสนับสนุนจากองคกรภายนอกที่นอกเหนือจากงบประมาณประจําป
และงบประมาณรายได ทําใหสามารถพัฒนาคณะฯ อาจารยและบุคลากร
ไดมากขึ้น 

6. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานสูง มีความเขมแข็ งและทุมเทในการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่  

7. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองสม่ําเสมอในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ใน
สวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 

8. บุคลากรทุกคนมีความสนใจ และใสใจในการเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้ง
ภายในคณะและภายนอกคณะ 

จุดออน 
1. ไมมีระบบการปฐมนิเทศผูบริหารใหมทุกระดับ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหาร 
2. คณะฯ อยูในชวงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารองคกร ระเบียบ

ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง สงผลกระทบ
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ตอระบบการบริหารจัดการ และโครงสรางอัตรากําลังของบุคลากร การ
กระจายภาระงาน ความไมเทาเทียมกันในภาระหนาที่และโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง  รวมถึงผลกระทบจากการปรับตัว ความเครียด และความรูสึกไม
แนนอน 

3.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไมมีความชัดเจน  
4. ภาระงานที่มีมาก และจํานวนบุคลากรมีไมเพียงพอในแตละสายงาน 
โอกาส 
1. นโยบายปฏิรูประบบบริหารราชการทําใหมีการจัดการไดอยางอิสระ 
2. ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเปน World Class University  
3. ความรวมมือ รวมใจของบุคลากร ในการดําเนินงานตางๆ ภายในคณะฯ 
4. การไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ในดานอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก

คณะฯ 
5. การประกาศนโยบายที่ชัดเจนของคณะฯ ในการสนับสนุนใหมีการปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน  รวมทั้งการ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ปจจัยคุกคาม 
1. มีบุคลากรลาออกจากสายงานเปนประจํา เพื่อไปปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืน ที่

ดีกวา (เชน เงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ ความสะดวกในการเดินทาง 
เปนตน)  

2. การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัย สงผลทําใหเกิดการเพิ่มขั้นตอนและความซ้ําซอนในกระบวนการ
ปฏิบัติงานบริหารบุคคล 

 

ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2555-2559 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร (โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร” วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2557)  ไดมีการทบทวนและสรางความเขาใจ
รวมกันในระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม
การบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การกําหนดความตองการพัฒนาและอบรมของบุคลากร
สายสนับสนุน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร  และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยครอบคลุมดานการสรรหาบุคลากร (Recruit)  ดานการใชประโยชนและธํารงรักษา
บุคลากร (Retain) และดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร (Reinforcement) โดยมี
ขอสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน จากการประชุม ดังน้ี 
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ภาพที่ 6  กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบคุลากร 

สายสนับสนุน สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร” วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2557 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ดานการสรรหาบุคลากร (Recruit) 

 ชื่อ-คําอธิบาย ขอมูลเชิงประจักษ แนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง แกไข 

กลยุทธจากการผสมผสานหรือบูรณาการปจจัยที่มีความเกี่ยวของกัน 

Strengths S1 ก ร ะ บ ว นก า ร ส ร ร ห า บุ ค ล า ก ร แร ก เข า

ดํา เนินการโดยระบบคุณธรรม มีความ

โปรงใส  

ระบบและกล ไก ใ นกา ร สร ร หา บุ ค ลา ก ร  มี

กระบวนการคัดกรองที่เปนระบบมี ความความโปรงใส 

มีการทดสอบทั้ง ภาคความรูความสามารถ และ

ภาคปฏิบัติ ในทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานใน

แตละตําแหนง 

1. บุคลากรชั่วคราวไดผานการสอบคัดเลือก มาแลวระดับหนึ่ง และผานการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เปนประจําทุกป ดังน้ันจึงนาจะเชื่อไดวาเปนผูมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ตามที่หนวยงาน

ตองการ และควรไดรับโอกาสในการคัดเลือกเปนพนักงานประจํา  

2. ความโปรงใส บางครั้งทําใหมีผลตอขวัญกําลังใจ/ความรักความผูกพันในองคกร ลดลง 

Weaknesses W1 กระบวนการสรรหาบุคลากรมีขั้นตอนมาก ไม

ตอบสนองความตองการเรงดวน  

การสรรหาบุคลากรโดยกระบวนการสอบคัดเลือก

ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

 

การสรรหาบุคลากรโดยวิธีการสอบไมใชคําตอบสุดทายของการ Recruit มีหลายครั้งที่ผูผานการคัดเลือกใน

คะแนนสูงสุดไมสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได (สอบเกง ทํางานไมเกง, ทํางานเกง แตสอบไมเกง) 

W2 การจางบุคลากรในหนวยงานมี 2 ระบบ 

(ชาวตางชาติ) 

ชาวตางชาติ ไมเขาใจสถานภาพในการจางเหมา

ของตนเอง  จึงคาดหวังสิทธิประโยชนเสมือนพนักงาน

ที่มีกรอบอัตรา 

กรณีการจางเหมาตามระเบียบพัสดุ นายจางควรอธิบายหรือชี้แจงขอมูลใหแกผูรับจางอยางชัดเจน 

Opportunities O1 หนวยงานตนสังกัดมอบอํานาจในการสรรหา

บุคลากรใหแกสวนงาน ทําใหสามารถกําหนด

คุณสมบัติและวิธีการสรรหาบุคลากรได

ตามที่สวนงานตองการ 

สวนงานสามารถกําหนดคุณลักษณะของบุคลากร

เพิ่มเติมจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง และสามารถ

กําหนดวิธีการสรรหาบุคลากรไดตามความเหมาะสม 

สวนงานควรใชอํานาจที่ไดรับมอบจากตนสังกัดใหเกิดความคลองตัวและจรรโลงไวซึ่งขวัญและกําลังใจของ

ผูปฏิบัติงานที่มีอยู 

 

Theats  T1 ค ว า ม เ ห็ น เ รื่ อ ง  “ ค ว า ม โป ร ง ใ ส ”  ใ น 

กระบวนการการสรรหาบุคลากรมี ความ

แตกตางกัน 

ในมุมมองดานหนึ่งมักจะเห็นวาการรับสมัครสอบ

คัดเลือกโดยมีบุคคลภายนอกเขามาสมัครสอบดวย 

เปนความโปรงใส แตอีกมุมมองหนึ่งเห็นวาเปนการ

ทําลายขวัญและกําลังใจของบุคลากรชั่วคราวที่มีอยู

เดิม 

การสรรหาบุคลากรโดยวิธีอื่นที่ไมใชการสอบคัดเลือกมิไดหมายถึงความไมโปรงใส ในบางตําแหนง/บางกรณีที่

ตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอยูแลว ควรพิจารณาวิธีการคัดเลือก

โดยวิธีอื่นดวย 

T2 ผูสมัครเขารับการสรรหามักจะลดคุณวุฒิมา

สมัครงาน 

บุคลากรที่ลดวุฒิมาสมัครงาน เมื่อเรียนรูงานแลว 

มักจะมีโอกาสไดงานใหมที่ใหคาตอบแทนตามคุณวุฒิที่

มีอยู (หนวยงานมีสภาพเสมือนสถานที่ฝกงาน) 

ควรพิจารณารับบุคลากรที่มีคุณวุฒิตามที่กําหนดเปนลําดับแรก หากจําเปนตองรับคนที่คุณวุฒิสูงกวา ควร

พิจารณาปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวยดวย 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ดานการใชประโยชนและธํารงรักษาบุคลากร (Retain) 

 ชื่อ-คําอธิบาย ขอมูลเชิงประจักษ แนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง แกไข 

กลยุทธจากการผสมผสานหรือบูรณาการปจจัยที่มีความเกี่ยวของกัน 

Strengths S1 – มีกระบวนการปฐมนิเทศบุ คลาก รใหม  

กําหนดใหบุคลากรใหมเขาเรียนรูงานของทุก

สายงานในสํานักงานคณะฯ และมีการ

ประชาสัมพันธแจงบุคลากรใหม รวมถึง

แนะนําบุคลากรใหมใหทุกหนวยงานในคณะฯ 

ทราบ 

 

กําหนดการเขาเรียนรูงานทุกสายงานในสํานักงาน

คณะฯ 

การประชาสัมพันธแจงบุคลากรใหมทาง e-office 

และการพาบุคลากรไปแนะนําตัวกับทุกสวนงาน 

S1O1 – ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการขอใหบุคลากรที่เปนพนักงานสวนงานไดรับโอกาสในการเขารวม

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมของมหาวิทยาลัย  

 S1O1 - บรรจุโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เปนหลักสูตรในแผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนด

เนื้อหาในการปฐมนิเทศ/ฝกอบรมใหไมซ้ําซอนกับของมหาวิทยาลัย และเพิ่มเติมเนื้อหาที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานในคณะ เชน การใชงาน FON-MIS  วัฒนธรรมองคกรของคณะพยาบาลศาสตร  การทําความเขาใจ

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ เปนตน 

 S2 – มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งดานการ

ประเมินผลงาน และการประเมินพฤติกรรม 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน TOR-JA online 

การประเมินแบบ 360 องศา 

S2O2 – การจัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่

จัดทําเปนแผนรายปและแผนระยะยาว โดยมีการประชุม/กําหนดรวมกันของทุกสายงานในสํานักงานคณะฯ 

(ประชุมเลขาฯ หัวหนางาน) ในการกําหนดหัวขอ/ประเด็นการพัฒนาฝกอบรมแตละหลักสูตรในแผนพัฒนา

บุคลากรฯ  

 S2O2 – พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน เพื่อลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง ลดขั้นตอนและเวลาใน

การดําเนินการ และลดภาระงานของบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการ โดยพัฒนาระบบประเมินให

ครอบคลุมทั้ งการประเมินผลงาน (Results Orientation) โดย TOR-JA และ การประเมินพฤติกรรม 

(Behavioral Orientation) โดยการประเมินแบบ 360 องศา 

 

Weaknesses W1 – ชื่ อตําแหนงของพนักงานปฏิบัติงานไม

ชัดเจน ไมระบุภาระงานที่แนชัด และไมมีการ

ระบุตําแหนงชํานาญการ 

การกําหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สาย

ปฏิบัติการ เหมือนกันหมดในทุกสายงาน และ

ตําแหนงการปฏิบัติงาน 

W1O3 – จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)  เพื่อระบุความชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด คุณสมบัติ ความรู 

ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานในหนาที่นั้นๆ รวมทั้งเพิ่มแนวทางการพัฒนาความกาวหนา

ในอาชีพ (Career Path) โดยเจาะจงเปนรายตําแหนง 

 W2 – ยังไมมีแผนการพัฒนาความกาวหนาใน

อาชีพ (Career Path)  

แผนการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) 

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

W2O3 – จัดทําแผนการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ในแตละงาน ตามแผนยุทธศาสตรของคณะ 

W2O3 – เชิญผูมีประสบการณ วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอมูลเกี่ยวกับ

ความกาวหนาในสายอาชีพ  

W3 – ยังไมมีการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรตาม

สายงานที่ปฏิบัติ 

แผนการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน W303 – จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ และทุกสายงาน โดยจัดทําเปนแผนฯระยะยาว 

และแผนฯรายป 
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 ชื่อ-คําอธิบาย ขอมูลเชิงประจักษ แนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง แกไข 

กลยุทธจากการผสมผสานหรือบูรณาการปจจัยที่มีความเกี่ยวของกัน 

W4 – ยังไมมีแผนการอบรมหลักสูตรการบริหาร

สําหรับผูบริหารระดับหัวหนาหนวย หัวหนา

งาน ในแตละสายงาน 

 

แผนการอบรมหลักสูตรการบริหารสําหรับผูบริหาร

ระดับหัวหนาหนวย และหัวหนางาน ในสํานักงาน

คณะพยาบาลศาสตร 

W4O3 – กําหนดใหมีหลักสูตร/หัวขอ/ประเด็นการพัฒนาสําหรับผูบริหารระดับหัวหนาหนวย และหัวหนางาน ใน

สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร อยูในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

Opportunities O1 – มหาวิทยาลัยมีโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เปนประจําทุกป  

 O2 – มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงระบบการแจงผลการประเมินปฏิบัติงาน  

 O3 – CMU-HR Management Roadmap สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

Threats T1 – พนักงานสวนงานไมมีสวัสดิการบานพัก ประสาน/หารือกับมหาวิทยาลัย ถึงแนวทางในการเปดสิทธ สวัสดิการบานพัก ที่อยูอาศัย สําหรับพนักงานสวนงาน 

ขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการบานพัก สวัสดิการของคณะ ในการพิจารณาใหสิทธิ์/สนับสนุนดานที่พักอาศัย

แกพนักงานสวนงาน 

 T2 – สวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานสวนงาน นอกเหนือจากประกันสังคม เสนอคณะฯ พิจารณาสนับสนุนคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานสวนงานที่มีอายุงานเกิน 5 ปขึ้นไป  และ/หรือ

แนวทางใหความชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล การลดใชจายในการรักษาพยาบาล 

 T3 – เงินประจําตําแหนงสําหรับหัวหนางาน/หัวหนาหนวย เสนอมหาวิทยาลัยใหมีการพิจารณาเงินประจําตําแหนงสําหรับหัวหนางาน และเสนอคณะฯในการพิจารณาจายเงิน

ประจําตําแหนง/เงินสนับสนุน สําหรับหัวหนาหนวย 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร (Reinforcement)  

 ชื่อ-คําอธิบาย ขอมูลเชิงประจักษ แนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง แกไข 

กลยุทธจากการผสมผสานหรือบูรณาการปจจัยที่มีความเกี่ยวของกัน 

Strengths S1-มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง

แผนระยะยาว และแผนประจําป โดยมีหลักสูตร/

หัวขอการพัฒนา สอดคลองกับวิสัยทัศน-

ยุทธศาสตรคณะ และตามความตองการพัฒนา

ตนเองของบุคลากร 

แผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร พ.ศ.2555-2559 

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําป ของสํานักงาน

คณะ และสายงานตางๆ 

S1O1 : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใหครอบคลุมกระบวนการพัฒนา

บุคลากรที่อยูในแผนฯ และที่ไมไดอยูในแผนฯ กําหนดรูปแบบ/วิธีการใหหลากหลาย (เชน สงไป

ฝกอบรม จัดฝกอบรมภายในคณะ การสอนงาน การถายทอดงาน การใหคําปรึกษา การจัดทําคูมือ/

แนวปฏิบัติที่ดี เวทีลปรร./Show&Share การใชเทคนิคการแกปญหาแบบมีสวนรวม กิจกรรมAAR  

การวิจัยเพื่อพัฒนางาน เปนตน)  

 

 S2-มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรให

เปนรายบุคคล และมีวงเงินงบประมาณสนับสนุน

แตกตางกันไปตามระดับ (ผูปฏิบัติงาน หัวหนา

หนวย หัวหนางาน และเลขานุการคณะ) 

นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร มี

การกําหนดลักษณะการพัฒนา ระดับ วงเงิน

งบประมาณที่จัดสรร สําหรับบุคลากร 

S2O1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยใหหนวยบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่

รับผิดชอบการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด โดยจัดทําปฏิทินการฝกอบรมที่นําหัวขอ

การฝกอบรมมาจากแผนพัฒนาบุคลากรของทุกหนวยงานรวมกัน จัดทําปฏิทินแจงกําหนดการ

ฝกอบรม/จัดโครงการกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาฯของทุกหนวยงาน เพื่อสงบุคลากรเปาหมายเขา

รวมกิจกรรมเปนหมูคณะ 

 

 S3-มีการจัดฝกอบรมใหแกบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง

ภายในและภายนอกคณะฯ 

 S3S4O1O2 : พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามประเมินผล โดยจัดทําในรูปแบบ Blog บนเว็บทา เพื่อใช

เปนเวทีในการเผยแพรองคความรู/สรุปบทเรียนที่ไดรับ และการนําไปใชในการพัฒนางาน รวมถึงเปน

ชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และเพิ่มเติมองคความรูเพื่อการบริหารจัดการในองคกร 

S3S4O1O2 : กําหนดใหมีกิจกรรม After Action Review เพิ่มในกระบวนการประเมินผลโครงการ โดยให

ผูเขารวมโครงการ และผูจัดโครงการสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม และการปรับปรุงแกไขใน

การจัดครั้งตอไป 

 

 S4-มีการจัดการศึกษาดูงานใหแกบุคลากรสาย

สนับสนุน ทั้งในกลุมผูบริหารระดับตน ผูปฏิบัติการ 

และบริการ 

 

 S5-สํานักงานคณะ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

ในการบริหารจัดการตามวิชาชีพ เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกคณะ 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ

พิเศษ การทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน การไดรับเชิญไปเปน

วิทยากรตางๆ  

S5T1 : สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในคณะ/หนวยงาน เปนวิทยากรกันเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพ สราง

วิทยากรในหนวยงาน แกไขขอจํากัดในเรื่องเวลา-สถานที-่งบประมาณที่ใชในการอบรม 

S5O3 : จัดใหมีระบบและกลไกในการวางแผนหาผูสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ระดับหัวหนางาน 

รองหัวหนางานหรอืหัวหนาหนวย รวมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรกลุมนี้ที่จะขึ้นมาเปนผูบริหารระดับ

หัวหนางาน รองหัวหนางานหรือหัวหนาหนวย  

S5O3 : จัดใหมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการและการพัฒนาคนเกง (Talent) หาแหลงที่มา 

(Sourcing) กลันกรอง (Screening) คัดเลือก (Selection) การนําไปใช (Deployment) การพัฒนา 
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 ชื่อ-คําอธิบาย ขอมูลเชิงประจักษ แนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง แกไข 

กลยุทธจากการผสมผสานหรือบูรณาการปจจัยที่มีความเกี่ยวของกัน 

(Development) และทําใหคงอยู(Retention) ของทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงและสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

Weaknesses W1-ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ

และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

มีการจัดสรรงบประมาณโควตาพัฒนาบุคลากร ลักษณะ

เปนงบประมาณแยกรายบุคคล  การใชงบประมาณ

สําหรับการพัฒนาจะใชงบประมาณสวนนี้เปนหลัก

กอน รวมถึงการสัมมนา ศึกษาดูงานเปนหมูคณะ ซึ่ง

บุคลากรที่เขารวมจะถูกหักงบประมาณไป ทําให

คงเหลือวงเงินงบประมาณ สําหรับการพัฒนาเฉพาะ

บุคคล หรือการจัดโครงการฝกอบรม/พัฒนาตามแผนฯ 

นอยลงจนบางครั้งไมสามารถนําไปใชในการจัด

โครงการฯ หรือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมได 

W1O3 : ปรับปรุงระบบแผน-งบประมาณ โดยแยกงบประมาณที่ชัดเจน สําหรับการสัมมนาประจําปของ

สํานักงานคณะ และการสัมมนาประจําประดับงาน-หนวย ไมรวมกับการจัดสรรงบประมาณโควตา

พัฒนาบุคลากร 

W1O3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยใหหนวยบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่

รับผิดชอบการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด โดยจัดทําปฏิทินการฝกอบรมที่นําหัวขอ

การฝกอบรมมาจากแผนพัฒนาบุคลากรของทุกหนวยงานรวมกัน กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมและ

ประมาณการงบประมาณเบื้องตนเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณโควตาพัฒนาบุคลากร เพื่อดูความ

เหมาะสมและเพยีงพอของวงเงินงบประมาณ 

 W2-การฝกอบรมยังไมครอบคลุมบุคลากรสาย

สนับสนุนทุกระดับ  

 W2O2 : จัดกิจกรรมในเชิงการจัดการความรู สรางเวที Show&Share เอางานประจําที่ปฏิบัติอยูมาแบงปน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความรวมมือรวมใจในการแกไขปญหา เสริมกําลังใจซึ่งกันและกันและสราง

ความภูมิใจ ใหแกบุคลากรดวยกันเอง 

 

 W3-บุคลากรบางสวนยังขาดโอกาส/เวลา/หัวขอในการ

ฝกอบรม-พัฒนา รวมถึงหัวขอการอบรมบางหัวขอ

ใชงบประมาณสูงในการเขารวมการอบรม 

 W3O3 : ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรระดับหนวยงาน (แผนประจําป) กําหนดรูปแบบการฝกอบรม/พัฒนา

ที่หลากหลาย ใชการอบรมภายในคณะ และการใชวิทยากรภายในใหมากขึ้น จัดเวท ีShow&Share 

และกระบวนการจัดการความรูมามีสวนชวยสนับสนุน เพื่อเอื้อในดานสถานที่ โอกาส เวลาในการเขา

รวมกิจกรรม/โครงการ  จัดทําปฏิทินประจําปเพื่อบอกหัวขอ และชวงเวลาในการจัดโครงการตางๆ 

เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมาย หัวหนาหนวยงานรับทราบ สามารถรวมกลุมกันเขารวมกิจกรรมเพื่อ

ประหยัดงบประมาณ และสามารถจัดตารางเวลาเขารวมกิจกรรมดังกลาวได โดยไมเกิดผลกระทบตอ

การปฏิบัติงาน  

 

 W4-ยังไมมีระบบ แนวทางที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ

ไดในการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม/

พัฒนา  

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในเชิงพัฒนาวิชาการ บรรจุ

อยูใน JA ของบุคลากรแตละคน แตไมมีการรายงาน

ขอมูลกลับคืนภายหลังจากไปฝกอบรม/พัฒนา   

มีบุคลากรที่ไปเขารับการฝกอบรม/พัฒนา โดยที่หัวหนา

งาน/หนวย ไมทราบวามีการอบรม และมีการไป

W3O2 : พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามประเมินผล โดยจัดทําในรูปแบบ Blog บนเว็บทา เพื่อใชเปน

เวทีในการเผยแพรองคความรู/สรุปบทเรียนที่ไดรับ และการนําไปใชในการพัฒนางาน รวมถึงเปน

ชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และเพิ่มเติมองคความรูเพื่อการบริหารจัดการในองคกร 
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 ชื่อ-คําอธิบาย ขอมูลเชิงประจักษ แนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง แกไข 

กลยุทธจากการผสมผสานหรือบูรณาการปจจัยที่มีความเกี่ยวของกัน 

ฝกอบรม/พัฒนา ในเวลาปฏิบัติงานโดยไมไดขออนุมัติ

เดินทางไปราชการ 

W2-4O2 : กําหนดใหมีกิจกรรม After Action Review เพิ่มในกระบวนการประเมินผลโครงการ โดยให

ผูเขารวมโครงการ และผูจัดโครงการสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม และการปรับปรุงแกไขใน

การจัดครั้งตอไป 

Opportunities O1-CMU-HR Management Roadmap เนนการสรางคุณคาทรัพยากรบุคคล รวมกับการเพิ่มศักยภาพการบริหาร

จัดการ  การพัฒนาระบบและกระบวนการดาน HR  โดยหลักคิดการบริหารงานตาม HR from the outside in/

หลักธรรม  ใหมีการพัฒนางานบุคคล สงเสริมการรักองคกร ทํางานอยางมีความสุข สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

การแลกเปลี่ยนและพัฒนาองคความรู การบูรณาการทํางานรวมกัน/ทดแทนกัน  สรางทีมงานมุงมั่น เสียสละ 

ทํางานดวยใจ  กําหนดคุณลักษณะของบุคคล (HR Competencies) 6 ดานหลัก ไดแก Strategic positioner, 

Credible Activist, Capability Builder, Change Champion, HR innovators and Integrator และ 

Technology Proponent 

 

 O2-ยุทธศาสตรคณะฯ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาประสงคใหคณะ

พยาบาลศาสตรเปนองคกรแหงการเรียนรู สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการการจัดการความรูดนการผลิตบัณฑิต

และการวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการในองคกร 

 

 O3-ยุทธศาสตรคณะฯ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาประสงคใหบุคลากร

มีการเรียนรู มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบและมีความสุข ใหมี

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (Recruit-Retain-Reinforcement) 

 

 

Threats T1-หลักสูตร/หัวขอที่ตองการพัฒนามีการจัดโดยหนวยงานตางๆ ในพื้นที่นอย หรือมีคาลงทะเบียนที่สูง การสง

บุคลากรไปเขารับการอบรมจะเสียคาใชจายตอหัวสูงเกินกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในการสงเสริมการรัก ผูกพันกับองคกร (Engagement) และการสรางความสุขในการทํางาน (Happy Workplace) 
 

 การสงเสริมการรัก ผูกพันกับองคกร (Engagement) การสรางความสุขในการทํางาน (Happy Workplace) 
มุมมองจากการสัมมนา การทําใหบุคลากรในองคกรรูสึกรัก ผูกพันกับองคกร ไมใชแคเพียงอยากอยูกับองคกรเทานั้น ยังหมาย

รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มทางดานผลงานใหเกิดขึ้นกับองคกรดวย 
การพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปาหมายและยุทธศาสตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร เพื่อใหองคกร
มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเติบโตอยางตอเนื่องขององคกร เปนการจัดการ
องคกร โดยเนนการจัดการ “คน” เปนหลัก 
 

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง พัฒนา 

สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของเพื่อนรวมงานกันเอง เชน การใหเปน
วิทยากร  การจัดเวที Show&Share 

การเปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง/สัมมนาทั้งกลุมได เชน สามารถปดสํานักงานเพื่อเขารวม
สัมมนาในหนวยงานของตนได ไมตองอยูเฝาสํานักงาน 

ยกยอง ใหเกียรติ และยอมรับในการปฏิบัติงานของบุคลากรในตําแหนงหนาที่น้ันๆ ผูบริหารไมควรลงมา
กํากับในรายละเอียดการปฏิบัติงาน แตควรมอบหมายเชิงนโยบายและเปนผูสนับสนุนใหการชวยเหลือ
ในการแกไขปญหา 

ควรมีการปรับตําแหนงพนักงานสวนงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ดีเยี่ยม 5 ปติดตอกัน ใหเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย (ประจํา) 

รางวัลที่ใหกับบุคลากรดีเดนควรมีการปรับเปลี่ยนจากโล เปนรางวัลที่มีคุณคาทางจิตใจ เชน สัญลักษณ
ของคณะที่ทําจากทองคํา 

จัดกิจกรรมวันเกิดสําหรับอาจารยและบุคลากรที่มีวันคลายวันเกิดเดือนเดียวกันในทุกๆ เดือน เพื่อสราง
ความสามัคคีเปนหมูคณะระหวางคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และเปนขวัญกําลังใจ เชน 
การตัดเคก จิบน้ําชายามบายรวมกัน  หรือการรับประทานอาหารกลางวันรวมกับคณบดี/ทีมผูบริหาร
และ หัวหนางาน 

การไปเยี่ยมไขบุคลากรที่เจ็บปวย/ญาติสายตรงของบุคลากรที่เจ็บปวย โดยทานคณบดีและทีมบริหารที่
เกี่ยวของ หากมีโอกาสและควรทําเปนประจํา โดยไมเลือกประเภทของบุคลากร 

ใหมีกิจกรรมออกกําลังกายในที่ทํางาน 
ใหมีกิจกรรมลดความเครียด เชน Music Theraphy 
ใหมีหองพยาบาลประจําอาคาร มีตูยาประจําอาคาร 
จัดสรรงบประมาณแยกชัดเจน สําหรับการสนับสนุนโครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน เสมือนเปนโบนัสใหแก

บุคลากร 
ศึกษาดูงานหนวยงานที่เปนตนแบบ Happy Workplace เพื่อนํามาปรับใชกับหนวยงาน 
ใหทุกหนวยงาน/สํานักงานมีแผนปรับปรุงสภาพแวดลอมในสํานักงาน ใหนาอยู นาทํางาน (เชน กิจกรรม 

5 ส. อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ   การทําไคเซ็นในสํานักงาน) และรณรงคเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และการประหยัดพลังงาน 

ใหมีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมฯ เพื่อสรางเสริมและพัฒนาดานจิตใจ (เชน โครงการ
สํานักงานคุณธรรม  กิจกรรมใสบาตรที่คณะฯตอนเชา หรือในวันสําคัญ) 

ปรับปรุงรูปแบบการจัดงานปใหมคณะฯ ที่เปนการสรางความสุขใหแกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร
จริงๆ ที่ไมตองเหนื่อยในการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมงาน 

นําเงินสะสมของพนักงานสวนงานมาหาดอกผล และ/หรือใหกูยืมได 
 

 

 



 

 

บทที่ 3 
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนุน 

 
3.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย-คณะฯ-สํานักงานคณะ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มีการบรหิารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาลโดยยึด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะพยาบาลศาสตรเปน

องคกรแหงการเรียนรู 

บุคลากรมีการเรยีนรู มีทักษะ 

มีความสามารถในการ

ปฏิบัตงิานดวยจติสํานึกตอ

หนาที่ความรับผิดชอบ  

และมีความสุข 

บริหารงาน

โดยใชหลัก

ธรรมา 

ภบิาลภายใต

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

มช
./ค

ณ
ะ 

สรางคานิยม

วัฒนธรรม

องคกรและ

บรรยากาศ

การทํางาน

อยางมีสวน

รวมของ

บุคลากร

ภายในคณะฯ 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ

และกลไกการ

จัดการความรู 

สูการเปน

องคกรแหง

การเรียนรู 

สนับสนุนใหมี

การจัดทํา

โครงการการ

จัดการความรู

ดานการผลิต

บัณฑิตและ

การวิจัย 

ตลอดจนการ

บริหารจัดการ

ในองคกร 

สนับสนุนการ

พัฒนาคุณวุฒิ

และตําแหนง

ทางวิชาการ

ของอาจารย 

และความ

เชี่ยวชาญของ

บุคลากรให

สูงขึ้น 

พัฒนาระบบ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารคณะฯ 

ภาวะผูนําของคณะ 

กรรมการบริหารประจําคณะฯ 

และผูบริหารทุกระดับ  

การพัฒนาคณะฯ สูสถาบันการ

เรียนรู 

รอยละของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาให

มีความรูความสามารถและ

ทักษะในการทํางานตอบุคลากร

สายปฏิบัติการทั้งหมด 

รอยละของอาจารยและบุคลากร

ที่มีความสุขในการทํางาน 

เป
าป

ระ
สง

ค 
กล

ยุท
ธ 

ตัว
ชี้ว

ัด  
กา

รป
ฏิบั

ติ 

โค
รง

กา
ร/

กิจ
กร

รม
 การจัดระบบงานเพื่อให เ กิด

ความรวมมือ และความคลองตัว 

เ ช น  ก า ร ป รั บป รุ ง ร ะบบและ

กระบวนการปฏิบัติงานใหกระชับ 

(LEAN) 

โครงการจัดการความรู เพื่อ

การบริหารจัดการ 

ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช แ น ว คิ ด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปน

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 

และการปฏิบัติงานประจํา 

การจัดทําแบบกําหนดหนาที่

งาน (Job Description) โดยใชแผน

ยุทธศาสตร องคกร  และการ

กําหนดสมรรถนะเปนฐาน 

ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า

บุคลากรตามแผนยุทธศาสตร 
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ยุท
ธศ

าส
ตร

 

มช
./ค

ณ
ะ ยุทธศาสตรที่ 4 มุงทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่นลานนา  

และกลุมชาตพิันธและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เป
าป

ระ
สง

ค 
ตัว

ชี้ว
ัด 

กา
รป

ฏิบ
ัติ 

โค
รง

กา
ร/

กิจ
กร

รม
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอม สํานักงาน เพื่อความปลอดภัย สนับสนุนการ

เปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคณะฯ เปนองคกรแหงความสุข 

 

คณะพยาบาลศาสตรมสีภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดี มพีื้นที่และกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ 

ใหกับอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ตอการพัฒนาสนุทรยีภาพ 

ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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3.2 ความสัมพันธระหวางการบริหารและการพัฒนาบุคลากรกับการดําเนินงานขององคกร 
จากความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย/คณะ มายังการดําเนินงานในดานการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ไดมีการกําหนดความสัมพันธเพื่อเชื่อมโยงการบริหาร
องคกร เปาหมายขององคกร และความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใน
แผนปฏิบัติการดานบุคคล ดังแสดงในแผนภาพ  
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3.3 ความคาดหวังการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
1)  นโยบายที่ชัดเจนจากผูบริหาร 
2)  มีแผนอัตรากําลังลวงหนา 
3)  มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม 
4)  มีระบบปฐมนิเทศและวัฒนธรรมองคกรที่ด ี
5)  มีโครงสรางคาจาง คาตอบแทน และสวัสดิการตามระบบที่เหมาะสม 
6)  มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนตรงตามตําแหนง 
7)  มีแผน ระบบการพัฒนา ฝกอบรมที่ดี ตรงตามความตองการ 
8)  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
9)  มีกระบวนการทางวินัยที่มีถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
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10) มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน 
11) มีการเตรียมความพรอมกอนเกษียณโดยการใหความรู และระบบติดตอสื่อสารเพื่อ

รักษาความสัมพันธที่ดีระหวางผูเกษียณกับองคกร 
 

3.4 การแปลงแผนยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไปสูการปฏิบัติ 

3.4.1 ระบบและกลไกการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 

  สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดระบบและกลไกการบริหารบุคลากรสาย
สนับสนุน ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คูมือและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยครอบคลุมตั้งแตกระบวนการสรรหาบุคลากร การเตรียมความพรอมเพื่อการปฏิบัติงาน การ
กําหนดหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การกํากับติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สงเสริมสนับสนุนและการพัฒนา และการสิ้นสุดการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีระบบและกลไก 
ครอบคลุมใน 3 ประเด็น เพื่อครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต กรรสรร
หาบุคลากร (Recruit) การใชประโยชนและธํารงรักษาบุคลากร (Retain) และการสงเสริมสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากร (Reinforcement) ดังแสดงในแผนภาพ 

การสรรหาบุคลากร 
1. ขออนุมัติใชอัตราวาง/อัตราใหม 
2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหา 
3. กําหนดขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีดําเนินการสรรหา 
4. ประกาศรับสมัคร 
5. ดําเนินการคัดเลือก 
6. ประกาศผลการคัดเลือก 
7. ขออนุมัติบรรจ ุ
8. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

การมอบหมายหนาที ่
1. ประชุมพิจารณางานที่เหมาะสมกบัหนาที ่
2. มอบหมายภาระงานตาม Job description 

การกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ติดตามความคืบหนาหลังรับเขาทํางาน 
2. คนหาศักยภาพเพ่ือพัฒนา 
3. ประเมินผลการทดลองปฏบิัติงานทุก 4 เดือน 
4. ประเมินผลการปฏบิัติงานตามรอบป/ครึ่งป เพื่อประกอบการเลื่อนขั้น/

เลื่อนคาจาง 

5. รายงานผลการประเมินตอมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

การพนสภาพการปฏิบัติงาน 
ดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑการพนสภาพของแตละ
ประเภท เชน ไดรับอนุญาตใหลาออก  ตาย  ครบกําหนดระยะเวลาตาม
สัญญาจาง ครบเกษียณอายุฯ ถูกสั่งใหออก  ถูกสั่งลงโทษปลดออก เปนตน 
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3.4.2 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ในดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีการสํารวจและกําหนดประเด็นหัวขอใน
การพัฒนาบุคลากรโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ในการสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง 
รวมกับการกําหนดประเด็นหัวขอที่จําเปนในเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน และ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร จัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ป 2557-2559 เพื่อแตละหนวยงานในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร จะนําแผนพัฒนา
บุคลากรฯดังกลาว ไปกําหนดเปนแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ ตอไป 
ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดังแสดงในแผนภาพ 

การจัดแผนพัฒนาฯ 
1. สํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร เชน 

การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การอบรมใหความรูที่จะนํามาใชใน
วิชาชีพ ฯลฯ 

2. จัดลําดับความตองการ ความสําคัญกอนหลัง ตามความเหมาะสม
กับองคกร 

3. จัดทําแผนระบบการพัฒนา เปนแผนระยะยาว (แผน 5 ป) และ
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป (แผนรายป) โดยมีงบประมาณหลัก
ในการสนับสนุนตามนโยบายและแผนพัฒนาผูบริหาร อาจารย 
และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร 

การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
1. หลักสูตรที่เปนเฉพาะตําแหนง เชน บัญชี สารสนเทศ ฯลฯ 

พิจารณาสงบุคลากรในงานเขารวมฝกอบรมพัฒนาความรู 
2. หลักสูตรทั่วไปทีม่ีบุคลากรสนใจมาก เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ 

การติดตอสื่อสาร ฯลฯ ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม โดยสรร
หาวิทยากรทีม่ีคุณภาพและตรงกับหัวขอใหมากที่สุด 

3. สําหรับผูที่ประสงคจะศึกษาตอ พิจารณาใหศึกษาตอหลักสูตรที่
นํามาใชกับการปฏิบัติงาน และพิจารณาสนับสนุนทุน 

การกํากับติดตาม 
1. จัดทําแบบสอบถามแบบ/ระบบการติดตามการพัฒนาฝกอบรม  
2. การสัมภาษณ 
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3.4.3 ระบบการสรรหาบุคลากร (Recruit) 
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3.4.4 ระบบการใชประโยชนและธํารงรักษาบุคลากร (Retain) 
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3.4.5 ระบบการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร (Reinforcement) 
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3.4.6 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ .ศ.2555-2559 ) FON-HRD Training Roadmap  (ตามวัฒนธรรมองคกร E-CMU 
  

หลักสูตร – ชุดวิชา/หัวขอ/ประเด็นการพัฒนา 

“ทํางานดวยใจ ตระหนักในหนาที่ ตอบรับดวยยินดี มีไมตรีในบริการ” 

กลุม 

เปาหมาย 

e-Excellent C-c. Engagement M-Morality U-Unity 

คุณภาพ ประสิทธิภาพ คลองตัว LO 
รัก ผูกพัน

องคกร 
ทองถิ่น SR ธรรมภิบาล 

เชิดชู

คุณธรรม 
จิตอาสา 

ทํางาน 

เปนทีม 

หลักสูตร

การพัฒนา

สมรรถนะ

หลักใน

การบริหาร

จัดการ 

บทบาทของหัวหนางาน/หัวหนาหนวย – การบริหารงานภาครัฐ บทบาทของหัวหนางาน หน.งาน/หนวย           

การวางแผน – SWOT analysis, การวางแผนยุทธศาสตรสําหรับผูบรหิารระดับตน, การจัดทําแผนกลยุทธ

องคกรและการเชื่อมโยงสูแผนปฏบิัติการ, การถายทอดแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับ

หนวยงานและบุคคล 

หน.งาน/หนวย           

ภาวะผูนํา – สภาวะผูนําและการจัดการในองคกร, การพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร หน.งาน/หนวย           

การบริหารทรัพยากรมนุษย – หัวหนางานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย, การวางแผนกําลังคนและการ

วิเคราะหอัตรากําลัง, การวางแผนกําลังคนและการวิเคราะหอัตรากําลัง, การจัดทําแบบบรรยายลักษณะ

งาน (Job Description), การจัดทําแผนความกาวหนาในอาชีพและแผนสืบทอดตําแหนง 

หน.งาน/หนวย           

การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน - การบริหารเวลาและจัดลําดับความสําคัญของงานอยางมี

ประสิทธภิาพ 

หน.งาน/หนวย           

การสื่อสาร การถายทอด – เทคนิคการสื่อสารเพื่อเสริมสรางภาพลักษณองคกร, จิตวิทยาและวาทศิลปในการ

โนมนาวและจูงใจคน 

หน.งาน/หนวย           

การเจรจาตอรองและการลดความขัดแยง - จิตวิทยาและวาทศิลปในการโนมนาวและจูงใจคน หน.งาน/หนวย           

การจูงใจและการสรางทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน – จิตวิทยาและวาทศิลปในการโนมนาวและจูงใจคน หน.งาน/หนวย           

การวิเคราะหและแกไขปญหา - พลิกมุมคิด พลิกมุมมอง สูความสําเร็จ, การพัฒนาระบบความคิดเพื่อ

ความสําเร็จ, การคิดอยางมีวิจารณญาณ, Mindmap 

หน.งาน/หนวย           

การปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเน่ือง – การพัฒนาคุณภาพงาน, การสรางนวัตกรรมในการ

ปฏิบัติงาน, การวิจัยเพื่อพัฒนางาน, การพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา 

หน.งาน/หนวย           

การสรางทีมงานและการสงเสริมการทํางานเปนทีม – วิธีบริหารคนเกงและคนที่หลากหลายในองคกร, 

จิตวิทยาการบริหารทีมงานที่ความแตกตางกันในหลายดาน 

หน.งาน/หนวย           

การเงินและการบริหารงบประมาณ – ความรูเรื่องการเงินและการบริหารงบประมาณสําหรับหัวหนางาน 

 

หน.งาน/หนวย           

หลักสูตร

การพัฒนา

สมรรถนะ

หลักใน

การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  - การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน,  การจัดทํา

แผนปฏิบัติงานในหนาที่ 

ผูปฏิบัติงาน           

การสื่อสาร การติดตอประสานงาน – การติดตอสื่อสาร, การประสานงาน, การถายทอดความรู 
ผูปฏิบัติงาน           

การสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงาน           
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หลักสูตร – ชุดวิชา/หัวขอ/ประเด็นการพัฒนา 

“ทํางานดวยใจ ตระหนักในหนาที่ ตอบรับดวยยินดี มีไมตรีในบริการ” 

กลุม 

เปาหมาย 

e-Excellent C-c. Engagement M-Morality U-Unity 

คุณภาพ ประสิทธิภาพ คลองตัว LO 
รัก ผูกพัน

องคกร 
ทองถิ่น SR ธรรมภิบาล 

เชิดชู

คุณธรรม 
จิตอาสา 

ทํางาน 

เปนทีม 

การ

ปฏิบัติงาน 
ทักษะการคิดวิเคราะห การแกไขปญหา – การคิดวิเคราะห, การแกไขและการปองกันปญหา, การคิด

อยางมีวิจารณญาณ, Mindmap 

ผูปฏิบัติงาน           

การพัฒนาทักษะในงาน – การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน, การสรางความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

 

ผูปฏิบัติงาน           

การวิเคราะหและปรับปรุงงาน – การสรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน, การพัฒนาคุณภาพงาน, การวิจัยเพื่อ

พัฒนางาน 

ผูปฏิบัติงาน           

การบริการที่เปนเลิศ – ทัศนคตีที่ดีในการใหบริการ, จิตบริการ, ลักษณะการบริการที่ด ี ผูปฏิบัติงาน           

การทํางานเปนทีม – พฤติกรรมและทักษะการทํางานเปนทีม 

 

ผูปฏิบัติงาน           

หลักสูตร 

ธรรมาภิ

บาล และ

องคกร

แหง

ความสุข 

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการทํางาน – ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชใน

การบริหารและการปฏบิัติงาน, ธรรมะกับการทํางาน, คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน 

ทุกระดับ           

การสรางความสุขในองคกร – องคกรแหงความสุข, Happy Workplace, การทํางานอยางมีความสุข 

 

ทุกระดับ           

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ – การปลุกจิตสํานึกในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทุกระดับ           

อาชีวอนามัย – การดูแลรักษาสุขภาพ,  การพัฒนาสุขภาพกายและใจ, อาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน 

 

ทุกระดับ           

การพัฒนาบุคลิกภาพ – การสรางเสริมบุคลิกภาพ, การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

ทุกระดับ           

หลักสูตร 

การเตรียม

ความพรอม

บุคลากร 

เพื่อการ

ปฏิบัติงาน 

การปฐมนิเทศบุคลากร (การอบรม/ใหความรูเกี่ยวกบัองคกร วัฒนธรรมองคกร ระบบการบริหารงาน 

แนวทางในการปฏิบัติงานในคณะ ระเบียบขอบังคับที่สําคัญในการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติดานวินัย สิทธิ

ประโยชนและสวัสดิการตางๆ) 

บุคลากรใหม           

การทบทวนความรูเพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (การอบรม/ใหความรูเกีย่วกับองคกร วัฒนธรรม

องคกร ระบบการบริหารงาน ระเบียบขอบังคับที่สําคัญที่มีดานบรหิารงานบุคคล ดานงบประมาณที่มี

ความเกี่ยวของและตองปฏิบัติเปนประจําในการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติดานวินัย สิทธิประโยชนและ

สวัสดิการตางๆ) 

บุคลากรเดิมที่

ตองการ 

Refreshment 

          

กิจกรรมการอบรมใหความรู/การสงเสริมใหบุคลากรสรางความกาวหนาในสายงาน บุคลากร

กลุมเปาหมายที่

สนับสนุน

ความกาวหนาฯ 
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หลักสูตร – ชุดวิชา/หัวขอ/ประเด็นการพัฒนา 

“ทํางานดวยใจ ตระหนักในหนาที่ ตอบรับดวยยินดี มีไมตรีในบริการ” 

กลุม 

เปาหมาย 

e-Excellent C-c. Engagement M-Morality U-Unity 

คุณภาพ ประสิทธิภาพ คลองตัว LO 
รัก ผูกพัน

องคกร 
ทองถิ่น SR ธรรมภิบาล 

เชิดชู

คุณธรรม 
จิตอาสา 

ทํางาน 

เปนทีม 

หลักสูตร

การพัฒนา

บุคลากร

เพื่อ

สนับสนุน

การ

ขับเคลื่อน

ยุทธศาสต

ร (ความรู

ความ

ชํานาญใน

สายอาชีพ) 

TQA-EdPex ทุกระดับ           

การปรับปรุงงานโดยระบบบริหารแบบลีน ทุกระดับ           

การบริหารความเสี่ยง ทุกระดับ           

การจัดการความรูและการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ทุกระดับ           

การบริหารโครงการ – ความรูความเขาใจดานการบริหารโครงการ, การบริหารโครงการใหมีประสิทธภิาพ, 

การประเมินความสําเร็จของโครงการ 

ทุกระดับ           

การจัดการ/การอนุรักษพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดลอม 
ทุกระดับ           

ความรูเกี่ยวกับ AEC – ความรูเกี่ยวกับ AEC, การปรบัตัวเพื่อรองรับ AEC, การพัฒนาสูความเปนสากล/

นานาชาติ 

ทุกระดับ           

ภาษาตางประเทศ และการสื่อสาร 
ทุกระดับ           

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน/พัฒนาการปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ           

ความรูความชํานาญเฉพาะตําแหนงหนาที่ เชน เลขานุการมืออาชีพ การเขียนหนังสือราชการและโตตอบ

เอกสาร การพัฒนางานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย เทคนิคการตรวจวิเคราะหและการ

เกษียณหนังสือราชการสําหรับผูบริหาร การจดบันทึกและการจัดทํารายงานการประชมุ การเปนพิธีกร 

การคุมงานกอสราง การเปนพิธีกร การบริหารพัสดุ และการบรหิารสัญญา การปฏิบัตงานการเงินการคลัง   

จําแนกตาม

หนาที่ปฏิบัติใน

หนวยงาน 

          

ทักษะชีวิตและการทํางาน (ความยืดหยุน และการปรับตัว, การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง, ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม, การเปนผูสรางหรือผลิตและความรับผิดรับชอบเชื่อถือได, ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ) 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม, การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา, การสื่อสารและความรวมมือ) 

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (การใชและประเมินสารสนเทศไดอยางเทาทัน, วิเคราะหและเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม, ใชเทคโนโลยีใหมอยางมีประสทิธิภาพ) 
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3.4.3 เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ป 2555-2559 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
มีการบริหาร
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิ
บาลโดยยึด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

บริหารงาน
โดยใชหลักธรร
มาภิบาลภายใต
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารคณะฯ 

ภาวะผูนําของ
คณะกรรมการ 
บริหารประจําคณะฯ 
และผูบริหารทุก
ระดับ 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน
หนวยงานที่มีการ
บริหารงานภายใต
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู สรุปบทเรียน
จากการศึกษาดูงาน 
เพื่อนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน 

 

2555 
 
 
 
 
 

2556 

สรางคานิยม
วัฒนธรรม
องคกรและ
บรรยากาศการ
ทํางานอยางมี
สวนรวมของ
บุคลากรภายใน
คณะ 

- สัมมนาบุคลากร 
สํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร จัดทํา
คําขวัญประจํา
สํานักงานคณะ 

 
- ออกแบบและกําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการดําเนิน
กิจกรรมของหนวยงาน 
ตามคําขวัญสํานักงาน
คณะ 

 
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา

คน-พัฒนางาน เพื่อ
เสริมสรางคําขวัญ
ประจําสํานักงานคณะ 

 

2555 
 
 
 
 
 

2556 
 
 
 
 
 
 

2557 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
คณะพยาบาล
ศาสตรเปน
องคกรแหงการ
เรียนรู 

พัฒนา
ระบบและ
กลไกการ
จัดการความรู 
สูการเปน
องคกรแหงการ
เรียนรู 

การพัฒนาคณะฯ 
สูสถาบันการเรียนรู 

- การจัดทําแผนการ
จัดการความรูเพื่อการ
บริหารจัดการ 

 
- กิจกรรมการจัดการ

ความรู KM-Focus 
Area 1 องคความรู
เพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจากงานประจํา
ที่มีผลกระทบตอหลาย
หนวยงานหรือปญหาที่
เกิดขึ้นเปนประจํา 

 
- กิจกรรมการจัดการ

ความรู KM-Focus 
Area 2 องคความรูที่มี
การใชงานประจําที่
สําคัญ และมีการใช
รวมกันหลาย
หนวยงาน 

 
- กิจกรรมการจัดการ

ความรู KM-Focus 
Area 3 องคความรูที่
ตอบสนองและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตรของคณะ 

 
- การจัดนิทรรศการ และ

การเผยแพรองค
ความรู จาก
กระบวนการจัดการ
ความรู 

 

2556 
 
 
 

2556-
2559 

 
 
 
 
 
 
 

2556-
2559 

 
 
 
 
 
 

2556-
2559 

 
 
 
 
 
 

2557-
2559 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
คณะพยาบาล
ศาสตรเปน
องคกรแหงการ
เรียนรู 

สนับสนุนให
มีการจัดทํา
โครงการการ
จัดการความรู
ดานการผลิต
บัณฑิตและการ
วิจัย ตลอดจน
การบริหาร
จัดการใน
องคกร 

การพัฒนาคณะฯ สู
สถาบันการเรียนรู 

- กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูรวมกัน การ
วิเคราะหอัตรากําลัง 
และการจัดทําคําขอ
อัตรากําลัง สํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 

 
- กิจกรรมกระบวนการ

เรียนรูรวมกันในการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

 
- กิจกรรมกระบวนการ

เรียนรูรวมกัน การ
วิเคราะหและจัดทําคํา
บรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

 
- กิจกรรมกระบวนการ

เรียนรูรวมกัน เพื่อการ
จัดทําเสนทาง
ความกาวหนาในสาย
งาน (Career Path) 
ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

2556 
 
 
 
 
 
 

2557 
 
 
 
 

2558-
2559 

 
 
 
 

2558-
2559 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
บุคลากรมีการ
เรียนรู มีทักษะ 
มีความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงานดวย
จิตสํานึกตอ
หนาที่ความ
รับผิดชอบและ
มีความสุข 

สนับสนุน
การพัฒนา
คุณวุฒิและ
ตําแหนงทาง
วิชาการของ
อาจารย และ
ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรให
สูงขึ้น 

รอยละของ
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการที่ไดรับ
การพัฒนาใหมี
ความรู
ความสามารถและ
ทักษะในการทํางาน
ตอบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทั้งหมด 

รอยละของ
อาจารยและ
บุคลากรที่มีความสุข
ในการทํางาน 

- การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
ปงบประมาณ 2557-
2559 

 
- การจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร ประจําป
งบประมาณ สําหรับ
สายงานตางๆ ใน
สํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร 

 
- ดําเนินการพัฒนา

บุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ 

 
- การดําเนินการปรับปรุง

สถานที่ปฏิบัติงาน 
และสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงาน โดย
เนนการมีสวนรวมของ
ผูปฏิบัติงาน เชน 
กิจกรรม 5 ส.  
กิจกรรม Big 
Cleanning Day  
กิจกรรมรวมอนุรักษ
พลังงานตางๆ และ
กิจกรรมการพัฒนา
องคกรแหงความสุข 
(Happy Workplace) 

 

2557 
 
 
 
 

2557-
2559 

 
 
 
 
 

2557-
2559 

 
 
 

2557-
2559 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
 พัฒนาระบบ

บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 - การจัดทําแผน
อัตรากําลังบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง และ
การเกษียณอายุราชการ 

 
- กําหนดหลักเกณฑ 

มาตรฐาน วิธีการสรรหา 
บรรจุและแตงตั้ง
บุคลากรที่ชัดเจน และ
เปดเผย 

 

2556-
2559 

 
 
 
 

2557 

   - พัฒนาระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศเพื่อการ
บริหารบุคลากร 

 
- ดําเนินการเชื่อมโยง

ระบบฐานขอมูล
บุคลากรของคณะ
พยาบาลศาสตร กับ
ระบบฐานขอมูล
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยใหมีความ
เปนปจจุบัน ถูกตอง 
เพื่อการรายงานและ
การผลิตสารสนเทศ
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

2556-
2559 

 
 

2557-
2559 

   - จัดโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม เพื่อ
เตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติงานแก
บุคลากรใหม 

 

2556-
2559 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
- จัดทําแบบกําหนดหนาที่

งาน (Job 
Description) โดยใช
แผนยุทธศาสตรองคกร 
และการกําหนด
สมรรถนะเปนฐาน โดย
จัดทําทุกสายงานใน
สํานักงานคณะพยาบาล
ศาสตร 

 

2558-
2559 

   - ปรับปรุงระบบการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยใช
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 360 
องศา และการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 

 

2558-
2559 

   - การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรตามแผน
ยุทธศาสตร แผนพัฒนา
บุคลากรฯ ป 2555-
2559 สํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร 

 
- การจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรฯ ประจําป แต
ละสายงานในสํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 

 
- กํากับติดตาม

ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร ตามแผนฯ 

 

2557 
 
 
 
 
 
 

2557-
2559 

 
 
 

2557-
2559 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
   - การจัดทําระบบเสนทาง

ความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) 

 

2558-
2559 

   - การจัดทําระบบการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน  
ความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอม 
บรรยากาศและสิ่ง
อํานวยความสะดวกใน
การทํางาน 

 
- จัดทําระบบการประเมิน

ความรัก ผูกพันองคกร 
 
- กําหนดหลักเกณฑและ

แนวทางในการธํารง
รักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถไวใน
หนวยงาน  

 
- การสรางเครือขาย

ความสัมพันธกับ
บุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการแลว 

 

2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 
 
 

2559 
 
 
 
 
 

2557-
2559 

   - พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

2557-
2559 

     
 



บทที่ 4 
การกํากบัตดิตามและรายงานผล 

 
4.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินการ 

การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม โครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ป พ.ศ. 2555-2559 มีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 

1) เพื่อรายงานขอมูลสถานการณปจจุบันของการดําเนินการใหผูที่เกี่ยวของ ผูบังคับบัญชา 
และผูบริหารไดรับทราบ 

2) เปนการติดตามความกาวหนาและความเปนไปไดของผลสําเร็จของการดําเนินการ 
3) เปนประโยชนในการวิเคราะหขอมูลประกอบการตัดสินใจในการหาแนวทางปรับปรุง 
4) เพื่อพัฒนาระบบ/วิธีการ/กระบวนการในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5) เปนขอมูลการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการในอนาคต 

โดยการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน จําแนกไดดังน้ี 

ลักษณะการติดตามและ
รายงานผล 

รายงานผลระหวางการดําเนินการ รายงานผลสําเร็จ
ประจําป 

(รอบ 12 เดือน) 
ตาม 

สถานการณ 
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

การติดตามความกาวหนา     
การรายงานปญหาอุปสรรค     
การรายงานผลสําเร็จ     

1) การรายงานผลตามรอบเวลาการดําเนินการ 
1.1 รายงานผลการดําเนินการ รอบ 6 เดือน 
1.2 รายงานผลการดําเนินการ รอบ 9 เดือน 
1.3 รายงานผลการดําเนินการ รอบ 12 เดือน (รอบปงบประมาณ) 

2) การรายงานผลตามผลสําเร็จการดําเนินการ 
2.1 รายงานผลระหวางการดําเนินการ เปนการติดตามและรายงานผลขอมูลการ

ดําเนินการตางๆ ในขณะที่กําลังดําเนินการ 
2.2 รายงานผลสําเร็จของการดําเนินการ เปนการรายงานผลหรือสงเอกสาร/คูมือที่

ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
3) การรายงานผลตามจุดประสงคของการรายงานผล 

3.1 การรายงานผล เพื่อการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ 
3.2 การรายงานผล เพื่อรายงานขอมูลปญหาอุปสรรคที่พบทั้งระหวางดําเนินการและ

หลังการดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
3.3 การรายงานผลสําเร็จ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานที่ไดดําเนินการเสร็จสมบูรณ

แลว 
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4.2 การรายงานผลตามโครงการ/กิจกรรม 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

ป 2555-2559 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลรอบ (เดือน) 

รายงานผลสําเร็จ 6 9 12 
 ป 2555     

1 กิจกรรมศึกษาดูงานหนวยงานที่มีการ
บริหารงานภายใตปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   สรุปบทเรียนจากการศึกษา
ดูงาน ในการประเมินผล
โครงการศึกษาดูงาน/
สัมมนา 

2 สัมมนาบุคลากร สํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร จัดทําคําขวัญ
ประจําสํานักงานคณะ 

   คําขวัญสํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร 

3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อการบริหารบุคลากร 

   ระบบสารสนเทศบุคลากร 
ระบบรายงานเพื่อการ
ปฏิบัติงานบริหารบุคคล 

4 การจัดทําระบบการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจ
ในสภาพแวดลอม บรรยากาศและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการทํางาน 

   ผลการประเมินความพึง
พอใจในงาน 
ผลการประเมินความพึง
พอใจในสภาพแวดลอม 
บรรยากาศและสิ่งอํานวย
ความสะดวก (สุนทรียภาพ) 

 ป 2556     
5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุป

บทเรียนจากการศึกษาดูงาน เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

   กิจกรรมการพัฒนา 
ปรับปรุงงานของหนวยงาน 

6 ออกแบบและกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมของ
หนวยงาน ตามคําขวัญสํานักงานคณะ 

   แนวทางการวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินกิจกรรมตาม
คําขวัญ 

7 การจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อ
การบริหารจัดการ 

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 

8 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 1 องคความรูเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจากงานประจําที่มีผลกระทบตอ
หลายหนวยงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นเปน

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 



ห น า   69 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลรอบ (เดือน) 

รายงานผลสําเร็จ 
6 9 12 

ประจํา 
9 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 

Area 2 องคความรูที่มีการใชงาน
ประจําที่สําคัญ และมีการใชรวมกัน
หลายหนวยงาน 

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 

10 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 3 องคความรูที่ตอบสนองและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตรของคณะ 

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 

11 การจัดนิทรรศการ และการเผยแพร
องคความรู จากกระบวนการจัดการ
ความรู 

   การประเมินผลการจัด
นิทรรศการ 

12 กิจกรรมกระบวนการเรียนรูรวมกัน การ
วิเคราะหอัตรากําลัง และการจัดทําคํา
ขออัตรากําลัง สํานักงานคณะพยาบาล
ศาสตร 

   สรุปองคความรู 

13 การดําเนินการปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน โดยเนนการมีสวนรวมของ
ผูปฏิบัติงาน เชน กิจกรรม 5 ส.  
กิจกรรม Big Cleanning Day  
กิจกรรมรวมอนุรักษพลังงานตางๆ 

   รายงานกิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ 

14 การจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการเกษียณอายุราชการ 

   คําขออัตรากําลังประจําป
งบประมาณ 

15 จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพื่อ
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานแก
บุคลากรใหม 

   ประเมินผลโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

 2557     
16 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุป

บทเรียนจากการศึกษาดูงาน เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

   กิจกรรมการพัฒนา 
ปรับปรุงงานของหนวยงาน 

17 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 1 องคความรูเพื่อแกไขปญหาที่

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 



ห น า   70 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลรอบ (เดือน) 

รายงานผลสําเร็จ 
6 9 12 

เกิดขึ้นจากงานประจําที่มีผลกระทบตอ
หลายหนวยงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นเปน
ประจํา 

18 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 2 องคความรูที่มีการใชงาน
ประจําที่สําคัญ และมีการใชรวมกัน
หลายหนวยงาน 

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 

19 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 3 องคความรูที่ตอบสนองและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตรของคณะ 

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 

20 การจัดนิทรรศการ และการเผยแพร
องคความรู จากกระบวนการจัดการ
ความรู 

   การประเมินผลการจัด
นิทรรศการ 

21 กิจกรรมกระบวนการเรียนรูรวมกัน การ
วิเคราะหอัตรากําลัง และการจัดทําคํา
ขออัตรากําลัง สํานักงานคณะพยาบาล
ศาสตร 

   สรุปองคความรู 

22 การดําเนินการปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน โดยเนนการมีสวนรวมของ
ผูปฏิบัติงาน เชน กิจกรรม 5 ส.  
กิจกรรม Big Cleanning Day  
กิจกรรมรวมอนุรักษพลังงานตางๆ 

   รายงานกิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ 

23 การจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรสาย
สนบัสนุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการเกษียณอายุราชการ 

   คําขออัตรากําลังประจําป
งบประมาณ 

24 จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพื่อ
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานแก
บุคลากรใหม 

   ประเมินผลโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

25 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาคน-พัฒนางาน 
เพื่อเสริมสรางคําขวัญประจําสํานักงาน
คณะ 

   รายงานผลการจัดกิจกรรม 

26 กิจกรรมกระบวนการเรียนรูรวมกันใน    สรุปองคความรู 



ห น า   71 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลรอบ (เดือน) 

รายงานผลสําเร็จ 
6 9 12 

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
27 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน ปงบประมาณ 2557-
2559 

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ สําหรับสายงานตางๆ 
ในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

   แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

28 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 

   รายงานผลการพัฒนา 

29 กิจกรรมกระบวนการเรียนรูรวมกัน การ
วิเคราะหและจัดทําคําบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) 

   แนวทางการจัดทํา และ
ตัวอยางการจัดทําคํา
บรรยายลักษณะงาน 

30 กําหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน วิธีการ
สรรหา บรรจุและแตงตั้งบุคลากรที่
ชัดเจน และเปดเผย 

   หลักเกณฑ มาตรฐาน 
วิธีการสรรหา บรรจุและ
แตงตั้งบุคลากร 

31 จัดทําแบบกําหนดหนาที่งาน (Job 
Description) โดยใชแผนยุทธศาสตร
องคกร และการกําหนดสมรรถนะเปน
ฐาน โดยจัดทําทุกสายงานในสํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 

   แบบกําหนดหนาที่งาน ของ
สายงานตางๆ ในสํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 

32 ดําเนินการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร กับ
ระบบฐานขอมูลบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยใหมีความเปนปจจุบัน 
ถูกตอง เพื่อการรายงานและการผลิต
สารสนเทศบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

   ความถูกตองตรงกันของ
ระบบการรายงานขอมูลใน 
FON-MIS และ CMU-MIS 

 2558     
33 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุป

บทเรียนจากการศึกษาดูงาน เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

   กิจกรรมการพัฒนา 
ปรับปรุงงานของหนวยงาน 

34 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 1 องคความรูเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจากงานประจําที่มีผลกระทบตอ

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 



ห น า   72 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลรอบ (เดือน) 

รายงานผลสําเร็จ 
6 9 12 

หลายหนวยงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นเปน
ประจํา 

35 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 2 องคความรูที่มีการใชงาน
ประจําที่สําคัญ และมีการใชรวมกัน
หลายหนวยงาน 

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 

36 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 3 องคความรูที่ตอบสนองและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตรของคณะ 

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 

37 การจัดนิทรรศการ และการเผยแพร
องคความรู จากกระบวนการจัดการ
ความรู 

   การประเมินผลการจัด
นิทรรศการ 

38 การดําเนินการปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน โดยเนนการมีสวนรวมของ
ผูปฏิบัติงาน เชน กิจกรรม 5 ส.  
กิจกรรม Big Cleanning Day  
กิจกรรมรวมอนุรักษพลังงานตางๆ 

   รายงานกิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ 

39 การจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการเกษียณอายุราชการ 

   คําขออัตรากําลังประจําป
งบประมาณ 

40 จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพื่อ
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานแก
บุคลากรใหม 

   ประเมินผลโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

41 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ สําหรับสายงานตางๆ 
ในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

   แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

42 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 

   รายงานผลการพัฒนา 

43 จัดทําแบบกําหนดหนาที่งาน (Job 
Description) โดยใชแผนยุทธศาสตร
องคกร และการกําหนดสมรรถนะเปน

   แบบกําหนดหนาที่งาน ของ
สายงานตางๆ ในสํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 



ห น า   73 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลรอบ (เดือน) 

รายงานผลสําเร็จ 
6 9 12 

ฐาน โดยจัดทําทุกสายงานในสํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 

44 ปรับปรุงระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 
องศา และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 

   รายงานผลการปรับปรุง 

45 การจัดทําระบบเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path) 

   มีระบบเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

46 จัดทําระบบการประเมินความพึงพอใจ
ในระบบการใหผลตอบแทน สิ่งจูงใจ 

   มีระบบประเมินความพึง
พอใจในระบบการให
ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ 

 2559     
47 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุป

บทเรียนจากการศึกษาดูงาน เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

   กิจกรรมการพัฒนา 
ปรับปรุงงานของหนวยงาน 

48 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 1 องคความรูเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจากงานประจําที่มีผลกระทบตอ
หลายหนวยงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นเปน
ประจํา 

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 

49 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 2 องคความรูที่มีการใชงาน
ประจําที่สําคัญ และมีการใชรวมกัน
หลายหนวยงาน 

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 

50 กิจกรรมการจัดการความรู KM-Focus 
Area 3 องคความรูที่ตอบสนองและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตรของคณะ 

   สรุปองคความรูที่ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บทา 

51 การจัดนิทรรศการ และการเผยแพร
องคความรู จากกระบวนการจัดการ
ความรู 

   การประเมินผลการจัด
นิทรรศการ 

52 การดําเนินการปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมในการ

   รายงานกิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ 



ห น า   74 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลรอบ (เดือน) 

รายงานผลสําเร็จ 
6 9 12 

ปฏิบัติงาน โดยเนนการมีสวนรวมของ
ผูปฏิบัติงาน เชน กิจกรรม 5 ส.  
กิจกรรม Big Cleanning Day  
กิจกรรมรวมอนุรักษพลังงานตางๆ 

53 การจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการเกษียณอายุราชการ 

   คําขออัตรากําลังประจําป
งบประมาณ 

54 จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพื่อ
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานแก
บุคลากรใหม 

   ประเมินผลโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

55 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ สําหรับสายงานตางๆ 
ในสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

   แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

56 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 

   รายงานผลการพัฒนา 

57 จัดทําแบบกําหนดหนาที่งาน (Job 
Description) โดยใชแผนยุทธศาสตร
องคกร และการกําหนดสมรรถนะเปน
ฐาน โดยจัดทําทุกสายงานในสํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 

   แบบกําหนดหนาที่งาน ของ
สายงานตางๆ ในสํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 

58 ปรับปรุงระบบการติดตามและ
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน โดยใชระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 
องศา และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 

   รายงานผลการปรับปรุง 

59 ปรับปรุงระบบเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ (Career Path) 

   มีระบบเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

60 ปรับปรุงระบบการประเมินความพึง
พอใจในระบบการใหผลตอบแทน 
สิ่งจูงใจ 

   มีระบบประเมินความพึง
พอใจในระบบการให
ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ 

61 จัดทําแบบกําหนดหนาที่งาน (Job 
Description) โดยใชแผนยุทธศาสตร
องคกร และการกําหนดสมรรถนะเปน

   แบบกําหนดหนาที่งาน ของ
สายงานตางๆ ในสํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 



ห น า   75 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลรอบ (เดือน) 

รายงานผลสําเร็จ 
6 9 12 

ฐาน โดยจัดทําทุกสายงานในสํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 

62 กําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการ
ธํารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว
ในหนวยงาน และการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการแลว 

   แนวปฏิบัติในการธํารงรักษา
บุคลากร 
และเครือขายความสัมพันธ
กับบุคลากรเกษียณ 
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ภาคผนวก 
 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยประมวลจริยธรรมผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2554 

 ประมวลเนื้อหาวิชา พย.HRD(01)001 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

 ตัวอยางแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

 เสนทางความกาวหนาในสายงาน (Career Path) บุคลากรสายสนับสนุน สํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร 

 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร สํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2558 

 แผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยทุธศาสตร สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2559 

 




