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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีนโยบายดังนี้ 

1. การบริหารอัตราก าลัง สรรหา คัดเลือกบุคลากร 
1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 

ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแนวทางการ ด าเนินการ
ของสถาบัน โดยพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่
เกี่ยวข้อง 

1.2 การสรรหา และการคัดเลือก  
ด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติ ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง  

โดยหน่วยทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการสรรหาจากช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมโดยด าเนินการสรรหา และคัดเลือก 
ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งมีกระบวนการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ หรือสอบสัมภาษณ์ ตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถคัดสรร ผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับเอกลักษณ์สถาบัน และสามารถ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานได ้ 

1.3 การจ้าง บรรจุและแต่งตั้ง  
ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ลักษณะการจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ไว้ในแบบ

สัญญาจ้าง ส าหรับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุหรือต าแหน่งอ่ืน  ที่พิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ต้องจัดท าสัญญาค้ าประกันไว้ด้วย  

 
2. การเสริมสร้างขีดความสามารถ 

2.1 การพัฒนาและการฝึกอบรม  
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม

ให้บุคลากรเพ่ือให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทาง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสามารถ รองรับภารกิจ และตอบสนองยุทธศาสตร์สถาบันได้ โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้  

2.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ได้แก่ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (Orientation)  
2.1.2 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (Competency Development) ได้แก่  

2.1.2.1 การพัฒนาตามสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)  
2.1.2.2 การพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและต าแหน่งงาน (Functional and Technical Competency)  
2.1.2.3 การพัฒนาบุคลากรต าแหน่งบริหาร (Leadership Competency/Team Leader Competency)  
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2.2 การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 หน่วยทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินอย่าง

เป็นระบบ และอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 : หน้าที่ความรับผิดชอบ/แผนงานที่ได้รับมอบหมาย  
ส่วนที่ 2 : สมรรถนะหลัก (Core Competency)  

3. การเสริมสร้างความผูกพันและขวัญก าลังใจในการท างาน 
ให้ความส าคัญกับการดูแลบุคลากร   

▪ การธ ารงรักษาบุคลากร ผ่านการด าเนินการปลูกฝังเอกลักษณ์สถาบัน (STIN)  
▪ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพการเงินการบริหารสวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับบุคลากร  
▪ การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อสถาบัน 

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
3.1 จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเผยแพร่

ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
3.2 ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความรักสถาบันของ

บุคลากรระหว่างหน่วยงาน  
3.3 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ  
3.4 ด าเนินโครงการน าร่องจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) เพ่ือเตรียม

ความพร้อมรองรับบุคลากรอันเนื่องจากการเกษียณอายุงานในแต่ละปี 
3.5 ด าเนินกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัลทั้งภายใน ภายนอก

สถาบัน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับสถาบัน 
3.6 ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรเป็นไป
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีบุคลากรร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและน าเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเป็นล าดับ  
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นโยบาย การด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ 

1. การบริหารอัตราก าลัง สรรหา คัดเลือกบุคลากร  
▪ การวางแผน

อัตราก าลัง 
 
 

การพิจารณาแผนจ านวนอาจารย์ของสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ตุลาคม 63– มกราคม 64 

การจัดท าแผนอัตราก าลังของบุคลากรสถาบัน ประจ าปี พ.ศ. 
2564 – 2568 

ตุลาคม 63–กุมภาพันธ์ 64 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณงานเพ่ือจัดท า
แผนอัตราก าลังของบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

7 ตุลาคม 63 

สัมมนา เรื่อง แผนอัตราก าลังสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 

29 – 30 มกราคม 64 

▪ การสรรหา 
และการคัดเลือก 
การจ้าง บรรจุและ
แต่งตั้ง 

การพิจารณากรณีบุคลากรภายในสถาบันได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 และเกษียณอายุ
ระหว่างด ารงต าแหน่ง 

ตุลาคม 63–ธันวาคม 63 

การพิจารณาการสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมในการสมัครเป็นอาจารย์
ของสถาบัน 

ตุลาคม 63–กุมภาพันธ์ 64 

การพิจารณาเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรสถาบันสาย
วิชาการ 

ตุลาคม 63–มีนาคม 64 

การจ้างบุคคลท างาน เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลของสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564  
(จ้างเหมาบริการ)                            

ตุลาคม 63–มีนาคม 64 

การพิจารณายกเลิกการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  
(ภาค ก) ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที1่1/2563 

10 พฤศจิกายน 63 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถ  
▪ การพัฒนา

และการฝึกอบรม 
การพิจารณา สรุปแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

พฤศจิกายน 63  
 

การ พิจารณา  แผนปฏิบั ติ ก าร พัฒนาบุ คลากร  สถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

พฤศจิกายน 63 

การจัด In House Training จ านวน 9 รายการ ตุลาคม 63–มีนาคม 64 

การพิจารณาบุคลากรสถาบันสายวิชาการลาศึกษาต่อ ประจ าปี
การศึกษา 2564  

15 กุมพาพันธ์ 64 
(ก.บ.ค. ครั้งที่ 2/64) 
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นโยบาย การด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ 

▪ การบริหารผล
การปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

การพิจารณาการวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละต าแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

พฤศจิกายน 63 
- มกราคม 64 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้น
ต่ าของบุคลากรสายวิชาการพ.ศ. .... 

ตุลาคม 63 - มีนาคม 64 

การพิจารณาการด าเนินการทางวินัย ตุลาคม 63 - ธันวาคม 63 

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ และผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน 
แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง ตามวาระ 

12 ตุลาคม 63 

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้บริหารสถาบัน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

24 กุมภาพันธ์ 64 

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่า
ด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2564 

25 มกราคม 64 

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่า
ด้ วยการสั่ ง ให้บุคลากรสถาบันออกจากงาน กรณีหย่อน
ความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
และกรณีมลทินหรือมัวหมอง พ.ศ. 2564 

25 มกราคม 64 

3. สร้างความผูกพันและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
▪ การธ ารงรักษา
บุคลากร ผ่านการ
ด าเนินการปลูกฝัง
เอกลักษณ์สถาบัน 
(STIN)  
 

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 17 พฤศจิกายน 63 

ประกาศนโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน 8 เมษายน 63 

เผยแพร่สื่อผ่านเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากร
สถาบัน 

ตุลาคม 63 - มีนาคม 64 

การสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2563 กุมภาพันธ์64-เมษายน64 
การประชุม เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันและจริยธรรมใน
การสื่อสารยุคดิจิตอล 

17 มีนาคม 64 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.25.. 

ตุลาคม 63 - มีนาคม 64 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 25..  

ตุลาคม 63 - มีนาคม 64 

การพิจารณาปรับเงินเดือน เงินค่าจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ตุลาคม 63 

หน่วยทรัพยากรบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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นโยบาย การด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ 

▪ การดูแลสุขภาพ
กาย สุขภาพใจ 
สุขภาพการเงินการ
บริหารสวัสดิการ
ต่าง ๆ ส าหรับ
บุคลากร  

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนประจ าปีของ
บุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 

21 ตุลาคม 63 

การพิจารณาการนับวันบรรจุและแต่งตั้งของบุคลากรสถาบันที่
บรรจุใหม่ให้ได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปี 

ตุลาคม 63 

การพิจารณาปรับเงินเดือน เงินค่าจ้างของบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (อายุงานครบ 8 เดือน ณ วันที่พิจารณา
เงินเดือน) 

ตุลาคม 63 

การตรวจสอบระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับเงินเดือน
ของบุคลากรสถาบัน เพ่ือไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมาย และ
สามารถใช้บังคับได้โดยไม่มีปัญหาด้านการตีความ 

ตุลาคม 63 - ธันวาคม 63 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง 
การบริหารวงเงินการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
และอัตราร้อยละในการปรับเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน 

12 ตุลาคม 63 

การพิจารณาจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563) 

12 ตุลาคม 63 

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ว่า
ด้วยการลาของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

25 มกราคม 64 

การตรวจสุขภาพบุคลากรสถาบัน ประจ าปี 2564 มกราคม 64 
▪ การสนับสนุนให้
บุ ค ล า ก ร มี
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อสถาบัน  
 
 
 

อยู่ระหว่างการพิจารณาการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรสถาบัน
สายสนับสนุนวิชาการ โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น และให้มีการพัฒนาทักษะตามต าแหน่ง 

ตุลาคม 63 - มีนาคม 64 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการ
ประเมินให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการ 

12 พฤศจิกายน 63 

การส่งเสริมให้บุคลากรสถาบันสายวิชาการจัดท าผลงานเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ตุลาคม 63 - มีนาคม 64 

อยู่ระหว่างการจัดท าข้อตกลงการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสถาบันซึ่งโอนมาตามมาตรา 66 แห่ง 
พ.ร.บ. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 
2559 

มกราคม 64-มีนาคม 64 

 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง 
วิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัคิและผลงานวิชาการ
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

30 มีนาคม 64 

 

หน่วยทรัพยากรบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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In-House Training 2564 

ล าดับ กิจกรรม วันที่จัด จ านวนบุคลากรสถาบัน รวม 
ผู้บริหาร สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน
วิชาการ 

ลูกจ้าง 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
วิเคราะห์ปริมาณงานเพ่ือจัดท า
แผนอัตราก าลังของบุคลากร
สถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

7 ตุลาคม 2563 10 - 61 - 61 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ออกแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์อย่างไรให้ยั่งยืน 

16 ธันวาคม 
2563 

4 57 - - 61 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
จริยธรรมในการสอนและ
สมรรถนะการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม 

23 ธันวาคม 
2563 

6 67 - - 73 

4 Microsoft Team เพ่ือการใช้
งาน 

28 ธันวาคม 
2563 

- 41 - - 41 

5 อบรมโครงการ พัฒนา
ประสิทธิภาพผู้ใช้งานระบบการ
จัดการเอกสารสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (edoc) 

28 ธันวาคม 
2563 

- - 22 - 22 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
ออนไลน์ เรื่อง Writing 
Enquiry Email and Replies 
to Enquires 

25 – 26  
มกราคม 2564 

- 12 18 - 30 

7 อบรมเรื่อง การท างานกับคน
ต่างวัย 

25 กุมภาพันธ์ 
2564 

1 6 31 - 38 

8 สัมมนา เรื่อง แผนอัตราก าลัง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิ
รา สภากาชาดไทย 

29 – 30  
มกราคม 2564 

11 6 13 - 30 

9 ประชุม เรื่อง จรรยาบรรณ
บุคลากรสถาบันและจริยธรรม
ในการสื่อสารยุคดิจิตอล 

17 มีนาคม 
2564 

- - 79 15 94 

 

หน่วยทรัพยากรบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 


