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การบริหารอัตราก าลัง สรรหา คัดเลือกบุคลากร  
 1.1 การวางแผนอัตราก าลังและงบประมาณ  
    ด าเนินการ ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานของภาควิชา/หน่วยงานที่ต้องการ โดยไม่
ขัดต่อนโยบายการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
1.2 การสรรหา และการคัดเลือก 
    ด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะใมกับต าแหน่ง ใน 
Website ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Website มหาวิทยาลัยมหิดล ติดประกาศ และช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม  
1.3 การว่าจ้าง บรรจุและแต่งตั้ง 
    ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ลักษณะการจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ไว้ใน
แบบสัญญาจ้าง โดยให้สัมพันธ์กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน  
โดยมีแผนการด าเนินการ และก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

 



แผนการด าเนินการ ตัวชี้วัด 
ผล 

เป้า จริง 

วางแผนการด าเนินการสรรหา คัดเลือก

บุคลากรให้ทันกับความต้องการ  
อัตราคนครองเทียบกับกรอบอัตราก าลัง  100% 98% 

การันตีเวลาการด าเนินการสรรหา 
คัดเลือกภายในเวลาที่กาหนด  
 

อัตราความส าเร็จในการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรได้ภายใน 60 วัน  

100% 73% 



2. การเสริมสร้างขีดความสามารถ  
2.1 การพฒันาและการฝึกอบรม 

โรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการุณย ์ ฝา่ยทรพัยากรบุคคล มกีารเตรยีมความพรอ้มใหบุ้คลากรเพือ่ใหเ้ป็นผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู พฒันาความรู ้
ทกัษะ สมรรถนะ เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถรองรบัภารกจิ และตอบสนองยทุธศาสตรค์ณะได ้โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิดงัน้ี 

2.1.1 การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่(Orientation)  
2.1.2 การพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะ (Competency Development) ไดแ้ก่  

2.1.2.1 การพฒันาตามสมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core Competency)  
2.1.2.2 การพฒันาตามสมรรถนะกลุม่งานและต าแหน่งงาน (Functional and Technical Competency)  
2.1.2.3 การพฒันาบุคลากรต าแหน่งบรหิาร (Leadership Competency/Team Leader Competency)  



แผนการด าเนินการ ตวัช้ีวดั 
ผล 

เป้า จริง 
ด าเนินโครงการพฒันาบุคลากร
เพ่ือเป็นผู้มีความสามารถสงู 

รอ้ยละของบุคลากรขดีความสามารถสงู ทีไ่ดร้บัการประเมนิ
และพฒันาสมรรถนะตามสายอาชพี (Functional Competency) 
หรอืสมรรถนะ  
การบรหิาร (Managerial Competency) 

100% 100% 

การพฒันาบุคลากรใหม่ตาม
โครงสร้างหลกัสตูร Mandatory 
ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด 
(Orientation & CPR & Basic 
Fire safety) 

รอ้ยละของบุคลากรใหมผ่า่นการอบรมตามแผนงานทีว่างไว ้
• Hospital Orientation : จดัอบรมเป็นประจ าทุกเดอืน (Classroom & Online Learning) 
• CPR : จดัอบรมแบบ Social Distancing  
• การระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้และการอพยพหนีไฟ (Online Learning) 

100% 98% 

การพัฒนาสมรรถนะหลักของ
องคก์ร (Core Competency) 

จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามแผนเทียบกับแผนงานพัฒนา  
Core Competency ประจ าปีทีว่างไว ้
• We safe Project (Work in Harmony + Esteem Other + No Blame No Shame 

100% 80% 



แผนการด าเนินการ ตวัช้ีวดั 
ผล 

เป้า จรงิ 
โครงการส่ือสารและพฒันาสมรรถนะ
ผูน้ าชดุใหม่ (Revised Leadership 
Competency)  

รอ้ยละกจิกรรมทีจ่ดัตามแผนเทยีบกบัของ
แผนงานการด าเนินงานทัง้หมดทีว่างไว ้
เป็นการจดัท าสมรรถนะผูน้ าใหส้อดคลอ้งกบัยคุ 
Digital 

100% 50% 

โครงการพฒันาบคุลากรด้วยระบบ
การเรียนแบบ E-Learning 
 

จ านวนกจิกรรมดา้นการอบรมทีด่ าเนินการจดัได้
ตามแผนแบบ Micro Learning บนระบบ SelectX 
และหลกัสตูร Full Course บนระบบ Colnico 

100% 100% 

จ านวนพนกังานทีเ่ขา้มาเรยีนตาม Roadmap ที่
ก าหนด ในระบบ Elearning 80% 70% 

จดัอบรมบคุลากรตามแผน (Soft skill 
& Service Development) 

จ านวนกจิกรรมดา้นการอบรมทีด่ าเนินการจดัได้
ตามแผน (จดัโดย HR)  
Soft Skill : อบรมในรปูแบบ Online Learning 
Service Development : จดัอบรม Classroom 

100% 100% 



แผนการด าเนินการ ตวัช้ีวดั 
ผล 

เป้า จรงิ 
โครงการจดัท าระบบประเมิน
สมรรถนะแบบ Online   

รอ้ยละกจิกรรมทีจ่ดัตามแผนเทยีบกบัของ
แผนงานการด าเนนิงานทัง้หมดทีว่างไว ้ 100% 80% 

โครงการจดัท าเอกสารคณุภาพ
ด้าน การอบรมและการประเมิน
สมรรถนะ เพ่ือรองรบัการตรวจ 
JCI 

รอ้ยละจ านวนแฟ้มพนกังานทีส่มบูรณ์ตาม
ขอ้ก าหนดของ JCI 

100% 100% 



สร้างความผกูพนัและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน  

โรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการุณย ์ ฝา่ยทรพัยากรฝา่ยทรพัยากรบุคคล มุง่ธ ารงรกัษาบุคลากร 
ผา่นการด าเนินกจิกรรม WE R SiPH Core competency รวมถงึการดแูลสขุภาพกาย สขุภาพใจ สขุภาพ
การเงนิ โดยมแีนวทางปฏบิตัติามกจิกรรมการสรา้งความผูพ้นัประจ าปี Employee Engagement action plan 
อาทเิชน่ 
• จดักจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์ความสามคัค ีและความรกัองคก์รของบุคลากรระหวา่ง

หน่วยงาน 
• จดัท าเสน้ทางความกา้วหน้าในสายงาน และประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรรบัทราบ 
• ยกยอ่ง ชมเชยบุคลากร และสรรหา เสนอชือ่บุคลากรทีเ่หมาะสมเขา้รบัรางวลัทัง้ภายใน   



แผนการด าเนินการ ตวัช้ีวดั 
ผล 

เป้า จริง 

จดักิจกรรมด้านความ
ผกูพนั  

จ านวนกจิกรรมดา้นพนกังาน
สมัพนัธท์ีด่ าเนินการจดัได้
ตามแผน (จดัโดย HR) 

>90% 93% 



การดแูลสขุภาพกาย สขุภาพใจ สขุภาพการเงิน  
และกิจกรรมเพือ่สร้างความสมัพนัธ ์ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน  


