
การด าเนินงานและรายงานผล
ด้านการบริหารและพฒันาทนุมนุษย์

ประจ าปีงบประมาณ 2564
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ด้านการบริหารจดัการ

บริหารบคุลากรคณะฯ บนหลกัคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลยัมหิดล 
โดยถือว่าการบริหารและพฒันาบคุลากร
เป็นบทบาทหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ

ของผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั

กระบวนการบริหารบคุลากร
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล คือ 
นิติธรรม คณุธรรม ความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วม ความรบัผิดชอบ 

และ หลกัความคุ้มค่า 

1. จดัอบรมหลกัธรรมาภิบาลแก่บคุลากรใหม่
ทุกคนเพ่ือรบัทราบและน าไปปฏิบติัในการ
ท างาน

2. จดัอบรมความรู้หลกัธรรมาภิบาลส าหรบั
ผูบ้ริหาร และหลกัการบริหารบคุลากรและ
เครื่องมือการบริหารบคุลากรให้ระดบับงัคบั
บญัชาทุกระดบั  

การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน
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ด้านวางแผนด้านบคุลากร

คณะฯ มีแผนอตัราก าลงั (อตัราใหม/่ทดแทน)
ก าหนดต าแหน่งส าคญั 

น าไปจดัท าแผนการสรรหาและคดัเลือก
เพ่ือให้สามารถบรรจบุคุลากรได้
ตามช่วงเวลาท่ีหน่วยงานต้องการ

1. ก าหนดอายกุรอบอตัราว่างและยบุกรอบอตัราท่ี
ไม่จ าเป็น (51 อตัรา)

2. สรรหาและบรรจบุคุลากรต าแหน่งส าคญัตามท่ี
หน่วยงานระบุได้ ร้อยละ 89

3. ปรบัลกัษณะการจ้างให้สอดคล้องกบัภารกิจและ
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่น การจ้างเหมา และ
การยืมตวับุคลากรท่ีมีศกัยภาพ

การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ทกุภาควิชาและพนัธกิจ
จดัท าแผนบคุลากร หรือ People Plan 

ตัง้แต่ประเมินความต้องการ
อตัราก าลงัและขีดความสามารถ 

ความต้องการต าแหน่งขาดแคลน หายาก 
โดยมีเป้าหมายหลกั

เพ่ือให้สามารถส่งมอบงานตามพนัธกิจหลกั
ของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะฯ ด าเนินการสรรหา คดัเลือก
และบริหารกรอบอตัรา/วงเงินงบประมาณ

ท่ีได้รบัจดัสรรจากมหาวิทยาลยัฯ
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ด้านพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ
บคุลากรระดบับริหาร

การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

จดัท าแผนพฒันาบคุลากร 
ระดบับริหารท่ีอยู่ในต าแหน่ง

และบคุลากรท่ีเตรียมขึน้สู่ต าแหน่งบริหาร
ระดบัสงู และระดบักลาง (หน.ฝ่าย/งาน)

โดยมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพ
ด้านบริหารจดัการ (งาน/เงิน/คน) 

และทกัษะการวางแผนงาน การตัง้ตวัช้ีวดั
ท่ีสะท้อนเป้าหมาย เช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์

คณะฯ มีแผนพฒันาบุคลากรในระดบับริหาร
และบุคลากรท่ีเตรียมข้ึนสู่ต าแหน่งบริหารระดบัสงู และ

ระดบักลาง (หน.ฝ่าย/งาน)

1. ผู้บริหารใหม่จากทัง้ภายใน/ภายนอกผ่านโครงการ
On-Boarding  

2. จดัท าคู่มือผู้บริหาร 
3. ผู้บริหารระดบัต้นมากกว่า 80% เข้าอบรมเพ่ือฝึก

ทกัษะการตัง้เป้าหมาย ตวัช้ีวดั และวางแผนงานให้
เช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร ์จนถึงการให้ข้อมูล
ป้อนกลบั 

4. จดักิจกรรม Executive Sharing ส าหรบัผู้บริหาร
ระดบัสงู โดยวิทยากรหรือผู้บริหารองคก์รภายนอก 
จ านวน 4 ครัง้ 

5. จดัให้บุคลากรท่ีมีศกัยภาพเข้าอบรมหลกัสตูร
พฒันานักบริหารของมหาวิทยาลยัได้ตามแผน
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ด้านเตรียมพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลง

การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
คณะฯ บริหารจดัการทัง้เร่ืองกระบวนการ
ท างานใหม่ และปรบับทบาท หน้าท่ีของ

บคุลากรให้พร้อมปฏิบติังานในสถานการณ์
ฉุกเฉิน

1. ปรบัเปล่ียนลกัษณะการท างาน เวลาการท างาน 
และจดัระบบการท างานจากบา้น (WFH) 

2. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบติังาน เพ่ือลดการ
ใช้ทรพัยากรและขัน้ตอนการท างาน และให้
บุคลากรท างานจากบา้นได้

3. พฒันารปูแบบข้อมลู การจดัท ารายงานด้าน
บุคลากร บนระบบ Power BI เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าคญัให้ผู้บริหารน าไปใช้ในการบริหารจดัการ
และตดัสินใจ

คณะฯ มีแผนจดัสรรก าลงัคนให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบติังานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

1. ปรบักระบวนการท างานให้บุคลากรบางส่วน
สามารถปฏิบติังานท่ีบ้านได้ (WFH)

2. น าระบบ/เทคโนโลยี ช่วยในการปฏิบติังาน เช่น 
ระบบ VPN, บนัทึกเวลาปฏิบติังาน และลงนาม
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์(e-signature) 

3. พฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 
Online ใช้งานได้ทัง้บน Intranet / Internet

4. มีระบบ HC iService ให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูล
ตนเองได้ง่ายขึ้น 

5. มีรายงานส าคญับน Power BI (อยู่ระหว่าง
พฒันา/ปรบัปรงุเพ่ิมเติม)
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ด้านส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน

การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ก าหนดสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 
ให้ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นต่อความเป็นอยู่

ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
และในช่วงสถานการณ์การระบาด COVID-19 

คณะฯ ให้ความส าคญัและดแูลบคุลากร 
1. มีระบบบริหารจดัการ ตรวจคดักรอง ประเมิน

ความเส่ียง และก าหนดแนวทางควบคมุการ
ระบาดแบบ Universal ส าหรบับุคลากรและ
ผู้ปฏิบติังานในคณะฯ

2. จดัหาวคัซีนฉีดให้แก่บุคลากรและญาติสายตรง
เพ่ือให้บุคลากรมีภมิูคุ้มกนัในระดบัดี

3. จดัท าประกนัภยัให้บุคลากรทุกคน
4. สนับสนุนเครื่องมือการตรวจเช้ือ ATK แก่

บุคลากรทุกคน/บุคลากรท่ีมีความเส่ียงสงู
5. ดแูลรกัษาหากพบบุคลากรติดเช้ือ

1. บคุลากรท าแบบประเมินความเส่ียงราย
สปัดาห ์เฉล่ียร้อยละ 73.57

2. ฉีดวคัซีนส าหรบับคุลากร ร้อยละ 99
3. จดัท าประกนัภยัให้แก่บคุลากรและ

แพทยป์ระจ าบา้น (13,333 คน)
4. จดัให้มีจดุตรวจคดักรอง รกัษาบคุลากร

ท่ีติดเช้ือ และประสานการรกัษานอก
โรงพยาบาล (Hospitel/Home Isolation)


