
ผลการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้อง 
กับนโยบายทรัพยากรบคุคล 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
ปีงบประมาณ 2565 



1. การบริหารอัตราก าลัง สรรหา คัดเลือก 
  1.1 การวางแผนอัตราก าลังและงบประมาณ 
   ด าเนินการ ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานของภาควิชา/ หน่วยงานที่ต้องการ โดยไม่  

ขัดต่อนโยบายการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

  1.2 การสรรหา และการคัดเลือก 
ด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมกับต าแหน่งใน 

Website ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Website มหาวิทยาลัยมหิดล ติดประกาศ และช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
 

  1.3 การว่าจ้าง บรรจุและแต่งตั้ง 
ด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมกับต าแหน่งใน 

Website ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Website มหาวิทยาลัยมหิดล ติดประกาศ และช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม 



แผนการด าเนินการ ตัวชี้วัด 
ปี 2565 

เป้า ผล 

วางแผนการด าเนินการสรรหาคัดเลือก บุคลากร
ให้ทันกับความต้องการ  

อัตราคนครองเทียบกับกรอบอัตราก าลัง 95% 90.52% 

การันตีเวลาการด าเนินการสรรหา 
คัดเลือกภายในเวลาที่ก าหนด 

อัตราความส าเร็จในการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรได้ภายใน 60 วัน 

100% 93.56% 

ข้อมลู ณ 30 มิ.ย.65 



สร้างความผูกพัน และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มุ่งธ ารงรักษาบุคลากร ผ่านการด าเนินกิจกรรม MAHIDOL CORE VALUE, SIRIRAJ CULTURE, 
& AIR รวมถึงการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพการเงิน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
• จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความรักองค์กรของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน 
• จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) 
• ยกย่อง ชมเชยบุคลากร และสรรหา เสนอชื่อบุคลากรที่เหมาะสม เข้ารับรางวัลทั้งภายใน และภายนอกคณะ 
• ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดโดยมี

แผนการด าเนินการ และก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 



แผนการด าเนินการ ตัวชี้วัด 
ปี 2565 

เป้า ผล 

จัดกิจกรรมด้านความผูกพัน จ านวนกิจกรรมด้านพนักงานสัมพันธ์ที่ 
ด าเนินการจัดได้ตามแผน (จัดโดย HR) 

>90% 100 % 

ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของกระบวนการในงานทรัพยากรบุคคล 

80% อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อมลู ณ 30 มิ.ย.65 



2. การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
 2.1 การพัฒนาและการฝึกอบรม 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเพื่อให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนา 
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อให้บุคลากรสามารถรองรับภารกิจ และตอบสนองยุทธศาสตร์คณะได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น 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) 
2.2 การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยด าเนินการประเมินอย่างเป็นระบบ ก าหนดให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1: หน้าที่ความรับผิดชอบ/ แผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
  ส่วนที่ 2: สมรรถนะหลัก (Core Competency) โดยมีแผนการด าเนินการ และก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 



แผนการด าเนินการ ตัวชี้วัด 
ปี 2565 

เป้า ผล 

ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้มีความสามารถสูง 
(บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นใน
ระดับผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ
ผู้บริหารตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไปผ่านการอบรมหลักสูตรบริหารที่
มหาวิทยาลัยมหิดลรับรองหรือเทียบเท่า) 

ร้อยละของบุคลากรขีดความสามารถสูงที่ได้รับ
การประเมินและพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ 
(Functional Competency) หรือสมรรถนะการ
บริหาร (Managerial Competency) 

>90% 97.83% 

ด าเนินโครงการเตรียม Successor ส าหรับการเกษียณ
ของผู้บริหาร 

ร้อยละของต าแหน่งผู้บริหารกลุ่มเป้าหมายที่มีการ
เตรียม Successor ผ่านโครงการ SIRIRAJ 3HP 
ในกลุ่มผู้เกษียณ 

80% N/A 

จัดอบรมบุคลากรตามแผน จ านวนกิจกรรมด้านอบรมที่ด าเนินการจัดได้ตาม
แผน (จัดโดย HR) 

90% 100% 

ข้อมลู ณ 30 มิ.ย.65 



การพัฒนาที่ส าคัญ 

Road Show/ MOU โครงการสรรหาเชงิรุก โครงการ Stay Interview 



การพัฒนาที่ส าคัญ 

พัฒนาระบบร่วมกับงานเวชสารสนเทศ 
โดยให้ตรวจสอบการบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่าน Line Notify ได้ (ส าหรับผู้ที่ใช้ Flexible Time) 



การพัฒนาที่ส าคัญ 

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การประจ าปี 2565 (Online) 

โครงการอบรม BLS 

โครงการ OKR (Objective and Key Results) 

การส ารวจความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากร 


