การดาเนินการตามนโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ เห็ น ความส าคั ญ
ด้ า น ก า ร บริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
จึ ง ได้ ก าหนดทิ ศ ทางด าเนิ น งาน เพื่ อ สร้ า งระบบ
การเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและความผูกพันธ์
ของบุคลากรรวมไปถึงการเสริมสร้างแรงจูงใจของ
บุ ค ลากร รองรั บ ทิ ศ ทางองค์ ก รที่ เ ติ บ ในอนาคต
โดยมี ก รอบระยะเวลาด าเนิ น การตามนโยบาย
พ.ศ. 2563 – 2564
ก าหนดแผนด าเนิน งาน สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้

การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน
สู่องค์กรสมรรถนะสูงทีม่ วี ิสัยทัศน์รว่ มอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ด้านทรัพยากรบุคคล
เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการ
พั ฒ นาองค์ ก รควบคู่ กั บ การเสริ ม สร้ า ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ภายใต้ หลั ก
ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข องราชวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพและองค์กรมีสมรรถนะสูง

ส่วนที่ 1
แผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์

การวางแผนกำลังคน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๑. การเตรียมกำลังคนเพื่อทดแทนบุคลากรที่ใกล้ครบเกษียณอายุภายใน ๕ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗)
(ร้อยละ)

ประจำปี
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖
ครบเกษียณอายุ
๓
๔
๓
๕
%ต่อคนทั้งหมด
๐.๑๕%
๐.๒๐%
๐.๑๕%
๐.๒๕%
• โยกย้ายหมุนเวียนบุคลากรภายในตามวาระ เตรียมทดแทนบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ
• พัฒนาความรู้ตาม Training Roadmap และ Competency เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
• มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนและถ่ายทอดการทำงานอย่างใกล้ชิด เช่น สายวิชาชีพการพยาบาล

ปี ๒๕๖๗
๕
๐.๒๕%

๒. การเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการขยายการให้บริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เช่น ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในปี ๒๕๖๕
ประจำปี
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
กรอบอัตรากำลัง (รวมอัตราจ้าง)
๒,๓๕๐
๒,๘๕๐
๔,๐๕๐
อัตรากำลังปัจจุบัน
๒,๐๒๔
• จัดทำกรอบอัตรากำลัง ๓ ปีล่วงหน้า เพื่อวางแผนระยะยาวและกำหนดประเภทของบุคลากรประจำและตามสัญญา
จ้างในภารกิจที่มีความจำเป็น
• ทยอยเปิดรับนักศึกษาคณะต่างๆ เพื่อผลิตบุคลากรได้เองในอนาคต เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
• ส่งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และการศึกษาไปศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
• ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตบุคลากรสายวิชาชีพยาบาล
• การเตรียมกำลังคนระยะสั้น เช่น รับที่ปรึกษา บุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อทำงาน Part Time ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรปัจจุบัน รวมทั้งการให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบงานต่างๆ
• พัฒนาช่องทางการสรรหาและคัดเลือก เช่น การทำโครงการ CR กับวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ การสร้างเครือข่ายกับ
ธุรกิจโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการพัฒนาระบบการสรรหาให้มีความชัดเจน
และคล่องตัว
๓. การเตรียมคนเพื่อพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับต้น-ระดับสูง
• จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Succession Plan for Strategic Position) โดยคัดเลือกพนักงาน
กลุ่มศักยภาพสูง แล้วพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็น
ผู้บริหารในอนาคต เช่น Leadership

แผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์
เป้าประสงค์

แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)

กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

เป็นองค์กรที่มีระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพและ
องค์กรมีสมรรถนะสูง

1. การมีระบบบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ตามกาหนด
resource plan

1.1 พัฒนาระบบการสารวจความผูกพันของ
1.1.1 ปรับปรุงวิธีการสารวจความผูกพันต่อ
พนักงานต่อราชวิทยาลัยฯ ในทุกมิติ (Engagement องค์กร
Survey)

1.1.1 ร้อยละของการปรับปรุงวิธีการสารวจ

1.2 พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาให้มี
ศักยภาพที่สูงขึ้น

1.2.1.1 ร้อยละผลการจัดทาระบบ Training
Roadmap >> ทุกหน่วยงาน

1.2.1 จัดทา Trainning Roadmap

1.2.2 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
: Individual Development Plan : IDP
2.1.2.3 พัฒนาตามแนวทาง แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล

1.2.2.1 ร้อยละผลการจัดทาระบบ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP
1.2.3.1 ร้อยละของพนักงานที่มีแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ปี 63

ปี 64

100%

100%

80%

100%

80%

100%
100%

1.3 พัฒนาระบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและ 1.3.1 แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการ
เป็นธรรม
ปฏิบัติงาน Performance Management System

1.3.1.1ร้อยละผลการดาเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลา เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2563 ในปีงบ
2564

1.4 พัฒนาระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อให้ 1.4.1 ปรับปรุงการจัดระดับตาแหน่งงาน
บุคลากรสามารถเจริญเติบโตได้ตามความสามารถ

1.4.1.1ร้อยละผลการจัดทาโครงสร้างระดับ
ตาแหน่งงาน

100%

100%

1.4.2 การจัดพนักงานเข้าระดับตาแหน่งงาน

1.4.2.1ร้อยละความสาเร็จการจัดทา
มาตรฐานการกาหนดตาแหน่งงาน

50%

100%

1.4.3 กาหนดแนวทางการเติบโตในวิชาชีพของ
พนักงาน

1.4.3.1ร้อยละความสาเร็จการจัดทา
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

100%

100%

1.5.1 จัดทาโครงสร้างเงินเดือน

1.5.1.1ร้อยละผลการจัดทาบัญชีอัตรา
เงินเดือน

100%

100%

4เรื่อง

4เรื่อง

1.5 พัฒนาระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อ
ดึงดูดและรักษาให้บุคลากรที่มีศักยภาพอยู่กับ
องค์กร

1.5.2 ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดการ ที่
นอกเหนือจากอัตราเงินเดือนที่สามารถดึงดูดใน
ตลาดแรงงาน

1.5.2.1 จานวนเรื่องที่ปรับปรุงโครงสร้าง
อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ

100%

แผนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์
เป้าประสงค์

แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)

กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

1.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
1.6.1 มีระบบ HR Software เชื่อมโยงกับ ERP
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Information Technology: HRIS)

1.6.1.1ผลการดาเนินงานตามขอบเขตงาน
Implement ระบบ HR Software Phase 1 แล้ว
เสร็จตามแผน
1.6.1.2 ผลการดาเนินงานตามขอบเขตงาน
Implement ระบบ HR Software Phase 2 >
ESS ,HRD

1.7 พัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือก เพื่อให้ได้มา 1.7.1 ระบบสรรหาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 1.7.1 ร้อยละผลการจัดทาและปรับปรุง
ซึ่งบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรกาหนด
การกาหนดคณะกรรมการสัมภาษณ์และ Online การกาหนดคณะกรรมการสัมภาษณ์และ
อย่างเพียงพอ
screening
Online screening
1.7.2 Campus Recruitment

1.7.2.1 จานวนสถาบันที่เข้าไปทา Campus
Recruitment

1.7.3 มีแบบทดสอบสาหรับตาแหน่งงานที่จาเป็น 1.7.3.1 เปอร์เซ็นต์ของการมีแบบทดสอบใน
แต่ละตาแหน่งงานที่จาเป็นเมื่อเทียบกับ
จานวนตาแหน่งงานที่จาเป็นทั้งหมด
1.7.4 จัดทาระบบพี่เลี้ยงสาหรับพนักงานใหม่

1.7.4.1 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานใหม่ที่มีพี่
เลี้ยง

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ปี 63
50%

ปี 64
100%

50%

100%

100%

100%

5 สถาบัน 5 สถาบัน

80%

100%

40%

100%

ส่วนที่ 2
แผนการจัดการความรู้
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แผนการจัดการความรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืน
โครงการ : สร้างบุคลากรนักจัดการความรู้หัวใจจิตอาสา
ผู้จัดทาแผนงาน : คณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมย่อย

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ ๓/
๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑/
๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๔

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ ๑ สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหัวใจจิตอาสาสู่
องค์กรสมรรถนะสูง
กลยุทธ์: สร้างต้นแบบนักจัดการความรู้จัดการความรู้
๑.๑ การเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสื่อสาร
(๑) การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ทุกหน่วยงาน
(๒) หน่วยงานมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหน้าที่งานการจัดการความรู้แต่ละหน่วยงาน
(๓) การอบรมปฏิบัติการ "ต้นแบบนักจัดการความรู้ การสร้างกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน การจัดการความรู้ ด้วยหัวใจจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
ระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อความเป็นเลิศ”
(๔) การประชุมชี้แจงการประเมินการดาเนินการจัดการความรู้ของราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์
(๕) สื่อสารประชาสัมพันธ์การดาเนินงานและสาระของการจัดการความรู้ของราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมย่อย

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ ๓/
๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑/
๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๔

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๑.๒ กระบวนการและเครื่องมือ
(๑) ดาเนินตามแนวทางการจัดการความรู้ที่กาหนดในแผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(๒) อบรมเชิงปฏิบัติการ “Transmedia Storytelling
๑.๓ การวัดและประเมินผลการจัดการความรู้
(๑) ติดตามประเมินผลการสร้างต้นแบบนักจัดการความรู้และจานวนองค์ความรู้ (ข้อ
๑.๑ (๒), ข้อ ๑.๒ (๒))
(๒) ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ด้าน
การจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(3) ติดตามและรายงานประเมินผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
(๔) ประชุมการประเมินผลและการดาเนินงานการจัดการความรู้ของราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์
๑.๔ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องชมเชย และให้รางวัล
(๑) การจัดงาน KM Day
(๒) การจัดทาวารสาร KM อิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ ๒ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์: การสร้างต้นแบบและกระบวนการการจัดความรู้ที่เป็นเลิศ
๒.๑ การบ่งชี้และแสวงหาความรู้
(๑) การประชุม วิเคราะห์ การจัดการความรู้ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(๒) จัดทาแผนการจัดการความรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ –
๒๕๖๔
(๓) ประชุมวิเคราะห์ จัดทา พัฒนา กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนการ
จัดการความรู้

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมย่อย

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ ๓/
๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑/
๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๔

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๒.๒ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวล/กลั่นกรองความรู้
(๑) การประชุมคัดกรองและจัดหมวดหมู่ความรู้ แบ่งระดับความจาเป็นและสาคัญ
(๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖
(๓) การจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดการความรู้
(๔) การจัดสรรกาลังคนในการดาเนินการจัดทาความรู้
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ ๓ สร้างศูนย์ความรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กลยุทธ์: สนับสนุนการเรียนรู้ สร้าง ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการ
จัดการความรู้
๓.๑ การเข้าถึงความรู้
(๑) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการสร้างศูนย์ความรู้ (มีระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย)
(๒) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการ
ความรู้
(๓) การประชุมออกแบบระบบสารสนเทศการจัดการความรู้
๓.๒ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๑) การจัดช่องทางสื่อสารและการทอดความรู้จากผู้รู้สู่ผู้เรียนรู้
(๒) การจัดระบบพี่เลี้ยงการจัดการความรู้
(๓) การจัดทาดัชนีความรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๓.๓ การส่งเสริมกิจกรรมกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้
(๑) ประกาศยกย่องเชิดชูระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ที่ดาเนินการการจัดการความรู้
ด้วยหัวใจจิตอาสา

