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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 า เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเป็นล าดับ  
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นโยบาย การด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ 

1. การบริหารอัตราก าลัง สรรหา คัดเลือกบุคลากร  
 การวางแผน

อัตราก าลัง 
 
 

การพิจารณาการติดตามผลจากการสัมมนาแผนอัตราก าลัง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

ธันวาคม 64 - มีนาคม 65 

การพิจารณาการปรับภารกิจตามโครงสร้างของสถาบัน และ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสายสนับสนุนวิชาการ/การปรับ
รูปแบบการการท างานของบุคลากรสถาบนสายสนับสนุนวิชาการ 

มกราคม 64 – มีนาคม 65 

ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่า
ด้วยคณะกรรมการบริหารส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2564 

24 ธันวาคม 64 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง 
ชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน
ประจ าในสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

28 มกราคม 65 

 การสรรหา 
และการคัดเลือก 
การจ้าง บรรจุและ
แต่งตั้ง 

การพิจารณาเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรสถาบันสาย
วิชาการ 

ตุลาคม 63–มีนาคม 64 

ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่า
ด้วย ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของราองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2564 

2 พฤศจิกายน 64 

การจ้างอัตราจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการการ
พยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ธันวาคม 64 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถ  
 การพัฒนา

และการฝึกอบรม 
การพิจารณาผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 

มกราคม 65 

การจัด In House Training จ านวน 9 รายการ 
 

ตุลาคม 64–มีนาคม 65 

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 8-9 ธันวาคม 64 

การสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1 24 มกราคม 65 

การพิจารณากรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสาย
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

ตุลาคม 65 – ธันวาคม 64 

การพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/การศึกษา/การ
รายงานผลการศึกษา ของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ 

ตุลาคม 64–มกราคม 65 
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นโยบาย การด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ 

 การ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง 
เกณฑ์ภาระงานข้ันต่ าของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2564 

18 พฤศจิกายน 64 

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้บริหารสถาบัน  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

24 ธันวาคม 64 

การพิจารณาสัญญาปฏัติงานของบุคลากรสถาบัน สัญญา
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร/สัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน
สายวิชาการ/สัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันสายสนับสนุน
วิชาการ/สัญญาปฏิบัติงานของลูกจ้างของสถาบัน 

ตุลาคม 64 – กุมภาพันธ์ 65 

3. สร้างความผูกพันและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 การธ ารง

รักษาบุคลากร ผ่าน
การด าเนินการ
ปลูกฝังเอกลักษณ์
สถาบัน (STIN)  

การสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2564 กุมภาพันธ์64-เมษายน64 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 

7 กุมภาพันธ์ 65 

 การดูแล
สุขภาพกาย 
สุขภาพใจ สุขภาพ
การเงินการบริหาร
สวัสดิการต่าง ๆ 
ส าหรับบุคลากร  

การพิจารณาปรับเงินเดือน เงินค่าจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 
ของบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ตุลาคม 64 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เรื่อง 
การบริหารวงเงินการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
และอัตราร้อยละในการปรับเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน 

ตุลาคม 64 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคลากรถาบัน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

 ก า ร
ส นั บ ส นุ น ใ ห้
บุ ค ล า ก ร มี
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อสถาบัน  
 
 

อยู่ระหว่างการพิจารณาการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรสถาบัน
สายสนับสนุนวิชาการ โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น และให้มีการพัฒนาทักษะตามต าแหน่ง 

ตุลาคม 64 - มีนาคม 65 

ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับผลงานและวิธีการ
เผยแพร่ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564 

27 ตุลาคม 64 

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. 2564 

27 ตุลาคม 64 
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นโยบาย การด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ 

 การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานและวิธีการเผยแพร่
ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายสนับสนุน
วิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

21 มีนาคม 65 
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ภาคผนวก 
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In-House Training 2565 

ล า
ดับ 

กิจกรรม วันที่จัด จ านวนบุคลากรสถาบัน รวม 
ผู้บริหาร สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน
วิชาการ 

ลูกจ้า
ง 

1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 8 ธันวาคม 
2564 

- 6 6 - 12 

2 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 1 8-9 ธันวาคม 
2564 

- 3 - - 3 

3 จัดการสัมมนา การสัมมนาผู้บริหาร
สถาบัน ประจ าปี 2565 เรื่อง 
“ผู้น ากับการพัฒนาองค์กรเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ”   

24 มกราคม 
2565 

15 - - - 15 

4 จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับผลงานและวิธีการเผยแพร่
ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้ง
บุคลากรสถาบันสายสนับสนุน
วิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

21 มีนาคม 
2565 

2 - 47 - 49 

5 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

4 กุมภาพันธ์ 
2565 

1 44 49 6 100 

6 การอบรม เรื่อง การจัดท า
มาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล” ส าหรับบุคลากร
สถาบันที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

1 มีนาคม 
2565 

2 22 35 - 59 

7 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
(โครงร่างองค์กร (OP) ของสถาบัน) 
 

15 ธันวาคม 
2564 

11 9 25 - 45 

8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
(หมวด 1 การน าองค์กรและหมวด 
2 กลยุทธ์) 
 

17 ธันวาคม 
2564 

9 10 23 - 42 
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ล า
ดับ 

กิจกรรม วันที่จัด จ านวนบุคลากรสถาบัน รวม 
ผู้บริหาร สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน
วิชาการ 

ลูกจ้า
ง 

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
(หมด 3 ลูกค้า และหมวด 5 
บุคลากร) 

10 มกราคม 
2565 

15 11 24 - 50 

10 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
(หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ และหมวด 
6 ระบบปฏิบัติการ) 

12 มกราคม 
2565 

15 10 26 - 51 

 
 


