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รายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
-------------------------------------------------------- 

 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จ านวน
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง ได้มกีารออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ  
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การพิจารณาบุคลากรสถาบันสายวิชาการลาศึกษาต่อ 
4. อัตราก าลัง 
5.   ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. เงินเดือนและค่าตอบแทน 
7. จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน 
8. วินัยของบุคลากรสถาบัน 
9.   การพิจารณา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
10. อ่ืน ๆ 
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1. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการใน 6 สาขาวิชา 
ดังนี้ สาขาวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานและบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง
ครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน และสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ซึ่งมีอัตราก าลังทั้งหมดจ านวน 113 อัตรา โดยในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2562 มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการถือครองอยู่จ านวน 94 อัตรา และมีอัตราว่าง 19 อัตรา  
คิดเป็นอัตราส่วนอัตราถือครองต่ออัตราว่างร้อยละ 83 : 17 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) และใน
ปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการเกษียณอายุจ านวน 4 อัตรา ลาออกจากการปฏิบัติงาน  
1 อัตรา 

 

 
 จากข้อมูลข้างต้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ได้มีการหารือเรื่องการขาดแคลนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ และได้มีการด าเนินการเรื่องการสรรหา
บุคลากรให้ครบตามจ านวนที่มีอยู่ 113 อัตรา ดังนี้ 
 
 

อัตราว่าง
17%

อัตราถือครอง
83%

บุคลากรสถาบันสายวิชาการ

01 การแก้ไขปญัหาการขาดแคลนอัตราก าลัง
ของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ 
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1.1 การจ้างบุคลากรสถาบันสายวิชาการ 
1.1.1 การจ้างอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบัน ได้มีการพิจารณาการจ้างบุคลากรสถาบัน 
สายวิชาการโดยให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสูงกว่าระดับคุณวุฒิหรือตามต าแหน่ง ในต าแหน่งที่มีการแข่งขัน 
ในตลาดแรงงานสูง และต าแหน่งที่จ าเป็นต้องได้ผู้มีประสบการณ์ในการท างานเข้ามาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการ
จูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูงเป็นพิเศษ และผู้ที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพขาดแคลน ให้เข้ามาปฏิบัติงาน 
จ านวน 7 อัตรา (โดยมีจ านวนบุคลากรสถาบันสายวิชาการที่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 6 อัตรา และที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา)   มีผู้มาปฏิบัติงานกับสถาบันจ านวน 6 อัตรา ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
 

สาขาวิชา จ านวนที ่
พิจารณา 

จ านวนที่ปฏิบัติงาน
กับสถาบัน 

สถานะ 

การพยาบาลเด็ก 2 2 ปฏิบัติงาน 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 1 ราย) 

3 
 

3 ปฏิบัติงาน 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 1 ปฏิบัติงาน 
 
1.1.2 การจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวสายวิชาการ ทีมี่อายุ 60 ปีขึ้นไป 

  เนื่องจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีอัตราว่างต าแหน่งอาจารย์  
จ านวน 19 อัตรา อาจารย์ลาศึกษาต่อ จ านวน 8 อัตรา และอาจารย์ที่ก าลังจะไปศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563  
อีกจ านวน 5 อัตรา และในปีงบประมาณ 2564 จะเกษียณอายุอีกจ านวน 4 อัตรา ซึ่งสถาบัน ยังไม่สามารถ
สรรหาอาจารย์มาทดแทนเพ่ือปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของสถาบันได้ 

  จึงมีความจ าเป็นที่จะจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป ประจ าปี
งบประมาณ 2564  ซึ่งเป็นบุคลากรสถาบันที่จะเกษียณอายุประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 อัตรา และ
เป็นบุคลภายนอก 1 อัตรา แต่ไม่ได้มาปฏิบัติงานให้กับสถาบัน 

 

สาขาวิชา จ านวนที ่
พิจารณา 

จ านวนที่ปฏิบัติงาน
กับสถาบัน 

สถานะ 

การพยาบาลพ้ืนฐานและบริหารการพยาบาล 1 1 ปฏิบัติงาน 
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 1 ปฏิบัติงาน 
การพยาบาลเด็ก 1 - ปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้คณะกรรมการยังเสนอให้สถาบันสรรหาบุคลากรสถาบันสายวิชาการ จ านวน 9 อัตรา 
โดยให้สถาบันด าเนินการสรรหา Preceptor เข้ามาร่วมงานกับสถาบันจ านวน 6 อัตรา และอีก 3 อัตรา  
ให้เผื่อไว้ส าหรับผู้มีความรู้ ความสามารถทางการพยาบาลสูง เข้ามาปฏิบัติงานกับสถาบัน  
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1.1.3 การจ้างบุคลากรในต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้พิจารณาให้สถาบันจ้างบุคลากรในต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือพัฒนาผู้ช่วยอาจารย์ให้มีคุณสมบัติครบตามต าแหน่งของอาจารย์และ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีการด าเนินการจ้างบุคลากร 
ในต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน 5 อัตรา ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

 

สาขาวิชา จ านวนที ่
พิจารณา 

จ านวนที่ปฏิบัติงาน
กับสถาบัน 

สถานะ 

การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 2 ฝึกงาน 
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และ 

ลาศึกษา ประเภทละ 1 อัตรา 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1 1 ฝึกงาน 

1.1.4 การพิจารณาเรื่องการตรวจสอบสัญญาการชดใช้ทุนที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้พิจารณาสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย เพ่ือเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสถาบัน  
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยในประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการ
ได้พิจารณาให้ชดใช้ทุนฉบับแรกให้ครบก่อน ถึงจะชดใช้ทุนฉบับใหม่ 

โดยเมื่อได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ขณะปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา
รับทุนของสภากาชาดไทยฯ จะหยุดลง เมื่อกลับจากลาศึกษาจะนับการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญารับทุน
ของสภากาชาดไทยฯ ให้ครบตามสัญญาก่อน ต่อจากนั้นจึงนับการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของสถาบัน  
ในระดับปริญญาโทต่อไป และการคิดระยะเวลาที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ให้น าระยะเวลาดังกล่าว
นั้นมาค านวณเพ่ิมอีกหนึ่งเท่าเพ่ือเป็นระยะเวลาส าหรับปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา” 

1.1.5 สรุปการด าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังของบุคลากรสถาบัน  
สายวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 จากการด าเนินการสรรหาเพ่ือทดแทนอัตราว่างของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ  
ในปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีการจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก การจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ชั่วคราวสายวิชาการ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และการจ้างบุคลากรในต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ เข้ามาปฏิบัติงาน 
ให้สถาบัน มีรายละเอียดดังภาพ 
 



P a g e  | 6 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 

 

 จากภาพการด าเนินการสรรหาบุคลากรสถาบันสายวิชาการในปี พ.ศ.2563 มีบุคลากร
สถาบันสายวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน 5 อัตรา มีการจ้างอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติระดับปริญญา
โทหรือปริญญาเอก จ านวน 5 อัตรา และมีการจา้งผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวสายวิชาการ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน  
2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 13 อัตรา และในปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการเกษียณอายุจ านวน 4 
อัตรา ลาออกจากการปฏิบัติงาน 1 อัตรา 

 ส่งผลให้ปัจจุบันอัตราก าลังบุคลากรสถาบันสายวิชาการของสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีคนครอง 100 อัตรา และมีผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวสายวิชาการ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน 2 อัตรา มีอัตราว่าง จ านวน 13 อัตรา มีรายละเอียด ดังภาพ 
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การพยาบาล
มารดา ทารก
และการผดุง

ครรภ์

การพยาบาล
เด็ก

การพยาบาล
อนามัยชุมชน

การพยาบาล
พื้นฐานและ
บริหารการ
พยาบาล

การพยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ

การพยาบาล
จิตเวชและ
สุขภาพจิต

รวม

ผู้ช่วยอาจารย์ 2 2 1 5

อาจารย์ใหม่ 2 1 3 6

ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1 1 2

การสรรหาบุคลากรสถาบันสายวิชาการ
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1.2 การจ้างบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
1.2.1 การรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าท างานในสถานการณ์ Covid-19 

 ด้วยส านักงบประมาณให้ด าเนินการจ้างบุคคลเข้าท างาน เพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินการจ้างประมาณ 900,000 บาท รูปแบบ
จ้างเหมาบริการ ระยะเวลาการจ้างถึงสิ้นปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้ด าเนินการสรรหาทั้งหมด 14 อัตรา  
มีรายละเอียดดังนี้ 
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สาขาวิชาการ
พยาบาล

พื้นฐานและ
บริหารการ
พยาบาล

สาขาวิชาการ
พยาบาล

มารดา ทารก
และการผดุง

ครรภ์

สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก

สาขาวิชาการ
พยาบาล

ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ

สาขาวิชาการ
พยาบาล

อนามัยชุมชน

สาขาวิชาการ
พยาบาลจิต

เวชและ
สุขภาพจิต

อัตราว่าง 1 2 1 1 4 4

มีคนครอง 17 15 16 26 13 13

อัตราก าลังบุคลากรสถาบันสายวิชาการ

ต าแหน่ง หน่วยงาน จ านวน (อัตรา) 
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการการพยาบาล 2 
2. นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 1 
3. นักวิชาการศึกษา หน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 3 
4. นักวิชาการศึกษา ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 1 
5. นักประชาสัมพันธ์ หน่วยธุรการทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 
6. นักทรัพยากรบุคคล หน่วยทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 
7. นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 1 
8. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 1 
9. เจ้าหน้าที่ธุรการ หน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ  

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
1 

10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1 

รวมทั้งสิ้น 14 
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1.2.2 การพิจารณาการจ้างบุคคลท างาน เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลของสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564 (จ้างเหมาบริการ) 
  เ พ่ือให้บรรลุประสิทธิผลของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ปีงบประมาณ 2564 สถาบันจึงรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าท างาน (จ้างเหมาบริการ) โดยอาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 
จ านวน 10 อัตรา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดม้ีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.2.2.1 อนุมัติให้จ้างบุคคลท างาน เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลของสถาบัน ปีงบประมาณ 
2564 (จ้างเหมาบริการ) เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

1.2.2.2 ให้บรรจุอัตราว่างให้เต็มก่อนที่จะจ้างตัดสินใจจ้างเพ่ิม โดยให้เร่งสรรหาและบรรจุ
บุคคลเข้าท างาน  ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานชั่วคราวอยู่ในส่วนงานนั้นสามารถสมัครเพ่ือเข้าสู่กระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกและให้สถาบันใช้อัตราว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ไม่ควรปล่อยว่าง เพราะจะท าให้เกิดการทับซ้อนกัน
ภายในหน่วยงาน 

1.2.2.3 ให้สรรหาทดแทนอัตราว่างให้ได้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หากยังสรรหาไม่ได้ 
ให้จ้างบุคลากรชั่วคราวจนกว่าจะสรรหาบุคลากรต าแหน่งที่ว่างได้ โดยบุคลากรชั่วคราวจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่
บุคลากรที่มาจากการสรรหาทดแทนในต าแหน่งที่ว่างบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรก  

 

1.3 การสอบข้อเขียนในการสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลาการสถาบันการพยาบาลศรีสรินทิรา 
สภากาชาดไทย 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้อสอบวิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินการสรรหา คัดเลือกวิธีปกติ ตามระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ว่าในปัจจุบันส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ได้ยกเลิกการสอบวิชาความรู้ความสามารถ
ทั่ ว ไป  (ภาค ก )  โดย เปลี่ ยนรูปแบบมาใช้แบบทดสอบจิตวิทยาของบริษัท  อบรมและทดสอบ  
พีทีเอส จ ากัด ประกอบด้วยแบบทดสอบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลและรายงานผล  
การทดสอบเพ่ือคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน โดยแบบทดสอบที่ เลือกใช้มีจ านวน 3 แบบ  
โดยใช้งบประมาณของ สบค. ไม่ได้เก็บเงินจากผู้สมัคร ได้แก่  

1. แบบส ารวจบุคลิกภาพ (Personality Inventory) 
2. แบบทดสอบความพร้อมเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Readiness Test)  
3. แบบทดสอบความพร้อมเป็นผู้จัดการ ส าหรับผู้บริหารระดับต้น (Managerial Readiness Test) 
นอกจากนี้ หลายหน่วยงานก็ไม่มีการสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยเน้นวิชาความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง การสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งข้อสอบทั่วไปวิชาความรู้ความสามารถของ สบค.  
ที่น ามาใช้สอบให้สถาบันเหลือแค่ 1 ชุด และค่อนข้างล้าสมัย (ข้อสอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์ทั่วไป อนุกรม 
อุปมาอุปไมย ฯลฯ และภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
ความรู้รอบตัว) หากผู้สมัครสอบมาสอบหลายครั้งจะทราบแนวทางการท าข้อสอบ  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแล้วมีความเห็นให้ทดลองสอบโดยยกเลิก ภาค ก. (ความรู้
ความสามารถทั่วไป) ก่อน แล้วให้ท าข้อมูลมาเปรียบเทียบในการสรรหา และเสนอคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลพิจารณา 
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1.4 การสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมในการสรรหาบุคลากรสถาบัน 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอแนะให้สถาบันทบทวนและวิเคราะห์แรงจูงใจในการสมัครเป็น

บุคลากรของสถาบัน ทั้งนี้ต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรสถาบันที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน ดังนั้นในการ
ปรับเปลี่ยนใด ๆ ให้ค านึงถึงขวัญและก าลังใจของบุคลากรปัจจุบันด้วย และเพ่ือร่วมกันพิจารณาแผนจ านวน
อาจารย์ รวมทั้ง เรื่องแนวทางการสรรหาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการและเรื่องอ่ืน ๆ ที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในเชิงนโยบายต่อไป 

1.4.1 การสรรหาบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ให้สรรหาบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการที่มีคุณวุฒิพร้อมที่จะปฏิบัติ งานได้   

โดยพิจารณาความรู้ ทักษะการท างานมากกว่าสนับสนุนให้ลาศึกษาต่อ  
1.4.2 การสรรหาบุคลากรสถาบันสายนวิชาการ 

แผนจ านวนอาจารย์มีความส าคัญมาก เห็นควรให้พิจารณาในเชิงนโยบายอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การพัฒนาบุคลากร 
2.1 การพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร โดย โดยประกอบไปด้วย แผนปฏิบัติ
การพัฒนาบุคลากรสถาบัน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ (รายไตรมาส) งบประมาณด าเนินการ 
และผู้รับผิดชอบ โดยให้สถาบันจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการก าหนดเป้าหมายของการสนับสนุน
บุคลากรสถาบันอย่างชัดเจน ก าหนดให้บุคลากรมีสมรรถนะ ความเข้มแข็งตามความต้องการของสถาบัน  
ในด้านที่จะสามารถส่งเสริมให้สถาบันมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคตได้ พิจารณาแผนดังนี้ 

2.1.1  แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
2.1.2 แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.1.3 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

02 การพัฒนาบุคลากร 
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3 การพิจารณาบุคลากรสถาบันสายวิชาการลาศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.1 การพิจารณารายชื่อผู้ขออนุมัติกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีการพิจารณารายชื่อผู้ขออนุมัติกรอบทุนการลาศึกษาต่อของ

บุคลากรสถาบันประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 8 ทุน เพ่ือพัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชา และมีประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม และเพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณวุฒิให้กับอาจารย์สถาบัน ดังนี้ 

 3.1.1  ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน 
 1) นางสาวอังศนา  คล้ายสุข สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
 2) นางสาวเกวลี  เชียรวิชัย สาขาวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานและบริหารการพยาบาล 

 3.1.2  ระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน 
 1) นายศุภชัย  ขจรวิบูลย์ผล สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
 2) นางสาวรัชกานต์  พุ่มมณี สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
 3) นางสาวพรรษชล  สุปาลกร สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
 4) นางสาวปิยาภรณ์  อินทผลัญ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 5) นางสาวอนงค์นาถ  แก้วประสงค์ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 6) นางสาวนฤมล  แสวงศรี สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสถาบันสายวิชาการลาศึกษาต่อ จ านวน 18 คน ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 11 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ลาศึกษาต่อ จ านวน (คน) 
ระดับปริญญาเอก 5 
ระดับปริญญาโท 8 

ระดับปริญญาเอก (กลับมาปฏิบัติงานแล้ว) 2 
ระดับปริญญาโท (กลับมาปฏิบัติงานแล้ว) 3 

รวมทั้งสิ้น 18 

03 การพิจารณาบุคลากรสถาบันสายวิชาการ 
ลาศึกษาต่อ 
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3.2 การพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาการลาศึกษา 

3.2.2 การพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาการลาศึกษาของผู้ช่วยอาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้อนุมัติให้บุคลากรสถาบันสายวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ 

จ านวน 1 ราย ขยายระยะเวลาการลาศึกษา ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
(รวม 2 เดือน 12 วัน) ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และได้ครบก าหนดการ
ลาศึกษาต่อตามสัญญาลาศึกษาฯ แล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เสร็จสิ้นล่าช้าจากก าหนด
เดมิ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการท าวิจัย ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในเดือนกันยายน 2563 

 
3.3 พิจารณาผู้เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 

รุ่นที่ 20  
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 
จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ในค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120,000.00 บาท เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มี
ประโยชน์ สามารถน ามาประยุกต์ในงานได้ อีกทั้งยังได้เครือข่ายในการท างานต่อไป โดยมีข้อสังเกตในเรื่อง
การศึกษาดูงานต่างประเทศว่าเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรหรือไม่ หากไม่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร  
ด้วยสถานการณป์ัจจุบันยังไม่สมควรเดินทางไปต่างประเทศ 
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ปริญญาเอก ปริญญาโท
กลับมาปฏิบัติงาน 2 3

ลาศึกษา 5 8

จ านวนบุคลากรสถาบันสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ
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3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมินให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในระดับ
ช านาญการ 

  ด้วยบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 1 ราย ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับปฏิบัติการ หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้เสนอค าขอให้ประเมินบุคคลเพ่ือ  
เลื่อนระดับต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคลากร
สถาบันสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 โดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ของสภากาชาดไทย ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยให้ด ารงต าแหน่ง ระดับ 6 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า 
  “ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่บังคับบัญชามอบหมาย หรืออาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก็ได้ 
ประเมินความสามารถ/พฤติกรรมที่แสดงออกในด้านต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถ
เพ่ิมเติมรายการที่ต้องการประเมินเพ่ิมเติมได้ หรืออาจลดรายการที่เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นต้องประเมินก็ได้ 
โดยให้อยู่บนเกณฑ์ของหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะที่จ าเป็นต้องมีส าหรับผู้ปฏิบัติในด้านนั้น ๆ”  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล จึงได้จัดท าค าสั่ง ดังนี้ 

- ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมินให้ต ารงต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการ 
ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  

- ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมินให้ต ารงต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการ 
ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (เนื่องจาก คณะกรรมการในล าดับที่ 1.4 ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการล าดับที่ 1.4 ใหม่) 
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4 อัตราก าลัง 
4.1 การพิจารณาการขอกรอบอัตราก าลังบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2567 
 การขอกรอบอัตราก าลังบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2567 โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 
สิงหาคม 2562 และสถาบันได้ด าเนินการส่งไปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2563 นั้น 
 เนื่องจากการเสนอขอกรอบอัตราก าลัง ยังมิได้ถูกด าเนินการเสนอไปยังส านักงบประมาณ ท าให้การ
ขอกรอบอัตราก าลัง ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4 ต าแหน่ง มิได้รับการพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นเมื่อวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบัน จึงได้เข้าไปปรึกษาหารือกับรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เกี่ยวกับการ
เสนอของบประมาณประจ าปี 2563 รวมถึงการปรึกษาเรื่องการเสนอขอกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใน
ปีงบประมาณ 2564 รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณจึงไดใ้ห้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การเสนอขอกรอบอัตราก าลังเพ่ิมนั้น จะต้องเสนอผ่านสภาสถาบัน เพ่ืออนุมัติกรอบอัตราก าลัง
เพ่ิมก่อน แล้วจึงเสนอมายังส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ส านักงบประมาณจะพิจารณาว่าหาก
สถาบันยังคงมีอัตราว่างอยู่ก็จะไม่พิจารณาอัตราเพิ่มให้ จนกว่าสถาบันจะด าเนินการสรรหาให้ครบเสียก่อน 

2. กรณีที่สถาบันจะต้องเพ่ิมกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานใด สถาบันอาจน าอัตราก าลังที่ว่างอยู่
มาใช้ในการบรรจุแต่งตั้งได้ก่อน 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณแล้ว 
มีความเห็นให้สถาบันควรด าเนินการสรรหาบุคลากรให้ครบอัตราที่ว่างอยู่ 15 อัตราด้วยวิธีการต่าง ๆ  
ให้ได้ภายในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจะได้ เสนอขอกรอบอัตราก าลังใหม่ไปยังส านักงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

04 อัตราก าลัง 
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4.2 การพิจารณาแนวทางการสรรหาอาจารย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังของบุคลากร
สถาบันสานวิชาการ 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้สนับสนุนให้สถาบันด าเนินการจ้างผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง เพ่ือ
มาบรรจุเป็นต าแหน่งอาจารย์ เพ่ือให้ได้จ านวนอาจารย์ที่ครบเกณฑ์เพ่ือให้ได้ค่าตามเป้าหมาย เพ่ือให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา และผ่านเกณฑ์ FTES  โดยให้จ่ายเงินเดือนในอัตราที่สูง ซึ่งในปีงบประมาณ 
2563 จะต้องบรรจุต าแหน่งอาจารย์ดังกล่าวให้ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 7 อัตรา ส่วนใน
ปีงบประมาณ 2564 จะต้องบรรจุให้ได้ จ านวน 5 อัตรา และในปีงบประมาณ 2565 จะต้องบรรจุให้ได้อีก 
จ านวน 3 อัตรา โดยเสนอให้น ากรอบวงเงินของอัตราว่างของอาจารย์จ านวน 2 อัตรา มาพิจารณาจ้างที่มี
ความรู้ ความสามารถทางการพยาบาลสูง จ านวน 1 อัตรา 
 เพ่ือให้การจ้างบุคลากรสายวิชาการทั้งที่เป็นบุคลากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ก าลังจะเกษียณอายุ  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถึงอายุ 65 ปี ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ควบคู่ไปกับบุคลากรภายนอก 
ที่มีความรู้ ความสามารถทางการพยาบาลสูง ที่สนใจจะเข้ามาร่วมงานกับสถาบัน โดยให้อยู่ถาวรได้  
ตามสัญญา โดยระเบียบเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของต าแหน่งและสร้างคุณค่าเพ่ือจูงใจให้บุคลากร  
เข้ามาร่วมงานกับสถาบัน และเป็นไปตามแผนจ านวนอาจารย์ของสถาบัน จึงได้จัดท า ระเบียบ และประกาศ 
ไว้ดังนี้ 

- ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ทางการพยาบาลสูง ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563 

- ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการท่ีมีอายุครบหกสิบปีขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ าของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการท่ีมีอายุหกสิบปี ขึ้นไป พ.ศ. 2563  

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีความเห็นว่า ในการจ้างผู้ช่วยอาจารย์หากสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการให้ผู้ช่วยอาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยจัดท าแผนซึ่งอาจจะมีระยะเวลา
ศึกษา 4 ปี หรือ 5 ปี แล้วกลับมาปฏิบัติงานให้กับสถาบัน หากมีการจัดการและหมุนเวียนที่ดีอาจเป็นแนวทาง
ที่ยั่งยืนส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ และผู้ที่สรรหา  
มาตามระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การให้ผู้ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ 
ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาลสู ง จะมาช่วย
สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการท างานของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ  
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5 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.1 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ และ

ผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง ตามวาระ 
ด้วย นางสาวอารยา  เจรนุกุล กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า ซึ่งเป็น

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ และผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน 
ได้หมดวาระลง ณ วันที่  4 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล จึงได้พิจารณาแต่งตั้ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 
ผู้อ านวยการศูนย์ และผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ตามค าสั่งแต่งตั้งดังนี้ 

- ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ และผู้อ านวยการ
ส านักงานสถาบัน แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่ 1/2563 เมื่อวันที่12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

5.2 การพิจารณาการนับวันบรรจุและแต่งตั้งของบุคลากรสถาบันที่บรรจุใหม่ให้ได้รับการพิจารณา
ปรับเงินเดือนประจ าปี 
 ด้วย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรสถาบัน เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2564 (ผลการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ในการนี้ สถาบันมีบุคลากรใหม่ที่ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานมาแล้วแต่ยังปฏิบัติงานไม่ครบ 12 เดือน ดังนั้น ในการพิจารณาการนับวันบรรจุและแต่งตั้งของ
บุคลากรสถาบันที่บรรจุใหม่ให้ได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้นับวันแรกที่เริ่ม
ปฏิบัติงานเป็นวันที่บรรจุและแต่งตั้ง และให้แก้ไขค าสั่งแรก คือ ค าสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรสถาบันทดลอง
ปฏิบัติงาน เป็นค าสั่ง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน ทั้งนี้ให้ตรวจสอบบุคลากรสถาบันที่บรรจุรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีอายุงานถึงเกณฑ์ มาประเมินเพ่ือปรับเงินเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(อายุงานครบ 8 เดือน ณ วันที่พิจารณาเงินเดือน) โดยให้จัดท าข้อมูล แสดงชื่อ วันที่เข้ามาปฏิบัติงานวันแรก 
เงินเดือนปัจจุบัน เงินเดือนเริ่มต้น เงินเดือนที่จะได้รับการปรับ และผลการประเมินของบุคลากรสถาบันที่ 
ถึงเกณฑ์ในการเข้ารับการประเมินเพ่ือปรับเงินเดือน 
 
 

05 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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การตรวจสอบระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับเงินเดือนของบุคลากรสถาบัน  
เพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมาย และสามารถใช้บังคับได้โดยไม่มีปัญหาด้านการตีความ 

 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติให้นับวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานเป็นวันที่บรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรสถาบัน และให้แก้ไขค าสั่งแรก คือ ค าสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรสถาบันทดลองปฏิบัติงาน เป็นค าสั่ง 
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน ทั้งนี้ ยังให้ตรวจสอบประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับเงินเดือนของ
บุคลากรสถาบัน เพ่ือไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมาย และสามารถใช้บังคับได้โดยไม่มีปัญหาด้านการตีความ พบว่า 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับเงินเดือนประจ าปีของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561 ข้อ 8 วรรคสอง ก าหนด 3 ประเด็นคือ 
“ประเด็นที่ 1 การปรับเงินเดือนประจ าปีให้บุคลากรสถาบันแต่ละคนให้ปรับได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดของ
ต าแหน่งตามบัญชีเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของบุคลากรสถาบันแนบท้ายข้อบังคับสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน ประเด็นที่ 2 
หากบุคลากรสถาบันผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบสิบสองเดือนให้ปรับเงินเดือนประจ าปีของบุคลากรสถาบันผู้นั้นตาม
สัดส่วนระยะเวลาที่ผู้นั้นปฏิบัติงาน และประเด็นที่ 3 การปรับเงินเดือนประจ าปีให้บุคลากรสถาบันที่ผ่าน
การประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้ปรับในวันถัดจากวันที่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน” 
ซึ่งประเด็นที่ 3 ไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ 2 ที่ว่า การปรับเงินเดือนประจ าปีให้บุคลากรสถาบัน ที่ผ่านการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ให้ปรับในวันถัดจากวันที่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่า
การปรับเงินเดือนบุคลากรสถาบันที่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน กฎหมายยังไม่สนับสนุนให้ปรับ
เงินเดือนตั้งแต่วันที่เริ่มทดลองปฏิบัติงาน (กรณีผู้ที่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน) จึงเห็นสมควรให้
ปรับแก้ไขในประเด็นที่ 3 โดยการตัดข้อความดังกล่าวออก ซึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์  
ในการสนับสนุนการปรับเงินเดือนของบุคลากรสถาบันอันเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสถาบันปฏิบัติงาน
ต่อไป คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงได้แก้ไขความในข้อ 8 วรรคสอง เป็น  “การปรับเงินเดือนประจ าปีให้
บุคลากรสถาบันแต่ละคนให้ปรับได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดของแต่ละต าแหน่งตามบัญชีเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งของบุคลากรสถาบันแนบท้ายข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน หากบุคลากรสถาบันผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบสิบสอง
เดือนให้ปรับเงินเดือนประจ าปีของบุคลากรสถาบันผู้นั้นตามสัดส่วนระยะเวลาที่ผู้นั้นปฏิบัติงาน” จึงมีมติให้
ออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนประจ าปีของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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6. เงินเดือนและค่าตอบแทน 
6.1 การพิจารณาแนวทางการให้บุคลากรสถาบันได้รับค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 

นิติกร วิศวกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ 
 เพ่ือให้บุคลากรสถาบันซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ที่ต้องปฏิบัติงาน 
โดยอาศัยความรู้ความสามารถสูง ความช านาญและประสบการณ์มาปฏิบัติงานที่มีความส าคัญ มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลได้ด าเนินการเพ่ิมเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพ่ือใช้อ้างอิงการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
ต าแหน่งวิศวกร นิติกร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ  เพ่ือสนับสนุนบุคคลากรที่มี
โอกาสจะได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบนี้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับบุคลากรจึงได้จัดท าประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2563 

 ทั้งนี้ เมื่อได้มีประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2563 ได้มีบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ท าบันทึกขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา และขอรับเงินค่าวิชาชีพทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ในระดับวุฒิปริญญาโท คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

 
6.2 การพิจารณาปรับเงินเดือน เงินค่าจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 ของบุคลากรสถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย 
6.2.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันได้มีการพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปี พ.ศ. 2564 

ของบุคลากรสถาบันประเภทผู้บริหาร บุคลากรสถาบันสายวิชาการ บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
และลูกจ้างของสถาบัน 
  ได้จัดท า ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การบริหารวงเงิน 
การปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และอัตราร้อยละในการปรับเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

06 เงินเดือนและค่าตอบแทน 
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6.2.2 การพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปีของบุคลากรสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากการนับวันแรก
บรรจุของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ประกอบด้วยบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการจ านวน 5 คน และพิจารณาปรับเงินเดือน
ของบุคลากรในปีงบประมาณ 2564 บุคลากรสถาบันสายวิชาการ 6 คน และสายสนับสนุนวิชาการจ านวน  
7 คน เป็นเงินที่ใช้ในการปรับเงินเดือนเพิ่มเติม 

 
6.3 การพิจารณาค่าตอบแทนกรณีบุคลากรภายในสถาบันได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 

ส่วนงานตามมาตรา 9 และเกษียณอายุระหว่างด ารงต าแหน่ง 

 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  วัตราดุล ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ตามค าสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย ที่ 7/2561 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี นั้น ซึ่งเกษียณอายุงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับผู้บริหาร
สถาบัน พ.ศ. 2561 ซ่ึงด ารงต าแหนง่ได้ 2 ป ี 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงเห็นควรให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุล ได้รับเงินเดือน
เท่าเดิม และให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งบริหาร และเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อ 8 ของข้อบังคับ
บริหารงานบุคคล ส าหรับผู้บริหารสถาบัน พ.ศ. 2561 
 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงได้พิจารณาการด ารงต าแหน่งของผู้ที่ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 9 
ของพระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 มีมติ ดังนี้ 

- เมื่อผู้บริหารมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วยังไม่หมดวาระ ให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานไป
จนสิ้นสุดวาระของการด ารงต าแหน่ง และครอบคลุมถึงต าแหน่งรองอธิการบดี 

- ด าเนินการปรับแก้ไขในข้อ 11 และข้อ 12 ของข้อบังคับบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้บริหาร
สถาบัน พ.ศ. 2561 

- ให้จัดท าสัญญาปฏิบัติงานฉบับใหม่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ จนครบวาระ
ของการด ารงต าแหน่ง โดยให้ท าข้อตกลงปฏิบัติงานตามที่สถาบันมอบหมายด้วย ตามข้อ 7 และข้อ 29 (1) ของ
ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ประจ า พ.ศ. 2560 
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7 จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน 
 ด้วยข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน 
พ.ศ. 2562 ก าหนดให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณของ
บุคลากรสถาบัน ข้อ 42 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระและความเป็นกลางคณะหนึ่ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ” มีอ านาจหน้าที่พิจารณาและ
วินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงได้มีการพิจารณา
คณะกรรมการตามค าสั่ง ดังนี้ 

- ค าสั่งสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

8 วินัยของบุคลากรสถาบัน 
8.1 บุคลากรสถาบันไม่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน จ านวน 1 ราย 

ตามที่สถาบันได้จ้างบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ มีบุคลากรจ านวน 1 อัตรา ไม่ผ่านการ
ทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ 1 เนื่องจากสถาบันเห็นว่ามีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สถาบันจึงได้ให้บุคลากรปฏิบัติงาน Work From Home ในช่วงเวลาของการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ดังกล่าว อาจท าให้ผู้ทดลองปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงขยายระยะเวลาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก และมีหนังสือถึงบุคลากร ให้กลับมาทดลอง
ปฏิบัติงานต่อในครั้งที่ 2 โดยสถาบันได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และได้โทรศัพท์ติดต่อ  
แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากบุคลากรผู้นั้น  

07 จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน 

08 วินัยของบุคลากรสถาบัน 
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงได้แนะน าให้สถาบันด าเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยรายงาน
ต่ออธิการบดี หากบุคลากรผู้นั้นไม่กลับมาทดลองปฏิบัติงานภายในวันที่ก าหนด สถาบันควรตรวจสอบ 
ข้อกฎหมายและระเบียบให้รอบคอบเพื่อพิจารณาสั่งให้บุคลากรผู้นั้น พ้นจากการเป็นบุคลากรสถาบันต่อไป 

8.2 การพิจารณาการด าเนินการทางวินัยกรณีบุคลากรสถาบันไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 
เกิน 15 วัน และไม่ได้แจ้งเหตุผลการไม่มาปฏิบัติงานดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ 

ด้วยมีกรณีลูกจ้างประจ าของสถาบัน ต าแหน่งนักการภารโรง ไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา  
เกิน 15 วัน และไม่ได้แจ้งเหตุผลการไม่มาปฏิบัติงานดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ โดยผู้บังคับบัญชา
ได้เสนอเรื่องตามล าดับชั้นไปยังอธิการบดี และอธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
โดยคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนและจัดท ารายงานสอบสวนแล้วเสร็จ และรายงานอธิการบดี 
โดยมีความเห็นให้ออกจากงาน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวน และมีมติให้มคี าสั่งลงโทษ และให้แจ้งด้วยว่าผู้ถูกสั่งลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

9 การพิจารณา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
9.1 การพิจารณา ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบของ

ผู้ปฏิบัติงานประจ าสถาบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  
 เพ่ือให้เครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจ าสถาบันสอดคล้องกับสภาการพยาบาล จึงเห็นสมควรแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย เครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจ า
สถาบัน พ.ศ. 2560 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

9.2 การจัดท าประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2563 

ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560 เห็นว่า
ข้ อบั ง คั บดั ง กล่ า ว  ในข้ อ  10(3)  ซึ่ ง ก าหนดว่ า  “ผู้ ที่ จ ะ ได้ รั บกา รบรรจุ เ ป็ นบุ คล ากร สถาบั น 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  (3) ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไม่ เป็นคน 
ไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด 

 
 

09 การพิจารณา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
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9.3 การจัดท าประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย ว่าด้วยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563 

ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560 เห็นว่า 
ข้อบังคับดังกล่าว ในข้อ 49 ซึ่งก าหนดว่า “ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดแบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานโดยจัดท าเป็นประกาศของสถาบัน” ยังไม่ได้มีประกาศโดย ก.บ.ค. ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวให้
อ านาจไว้ แต่พบว่าในเรื่องดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายของ 3 ระเบียบ คือระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561  ระเบียบ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 
2561 และ ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญา
ปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วให้น าเอกสารแนบท้ายระเบียบทั้ง  
3 ระเบียบมาจัดท าเป็นประกาศโดยลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

9.4 จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ด้วยปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในหนึ่งปี 
หลังจากประกาศ จึงเห็นควรให้สถาบันจัดท าข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่รัฐประกาศใช้ในอนาคต คณะกรรมการจึง
ไดพิ้จารณาประกอบด้วย  

(1) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....  
(2) (ร่าง) หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับบุคลากร 
(3) (ร่าง) หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับนักศึกษา 
 

 

 

 

 

 

10. อ่ืน ๆ 

10.1 พิจารณารายงานการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

10.2 พิจารณาปรับแก้ไขแบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตร
ด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ 

 

10 อื่น ๆ 
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 

10.3 พิจารณาการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลในโครงการสร้างระบบและกลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล โดยนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ 
สายสนับสนุนด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  จึงได้จ้างบริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จ ากัด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล มาให้ค าแนะน าสถาบันและนักทรัพยากรบุคคลประจ าสถาบันในด้านบริหารงาน
งานบุคคล และข้อคิดเห็นการบริหารงานด้านงานบุคคลอ่ืน ๆ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 
2563 ครอบคลุมการด าเนินการ ดังนี้ 

- แผนอัตราก าลัง (Human Resource Planning)  
- เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
- แผนการฝึกอบรมในแต่ละระดับของต าแหน่งงาน (Training Road Map) 
- แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)   
- การจัดท าระบบ Talent Management และ 
- แผนการวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) 

 

 


