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1. การบรหิารบุคลากรของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีอยูบ่นหลกัคุณธรรม และ
ธรรมาภบิาล

2. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีถอืวา่การบรหิารและพฒันาบุคลากรเป็นบทบาท
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบันอกเหนือจากการบรหิาร
จดัการงาน

3. การบรหิารจดัการอตัราก าลงัจะค านึงถงึ ประสทิธภิาพของการจดัการศกึษา การสรา้ง
งานวจิยั การบรกิารสขุภาพ ประกอบกบัการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีเพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุน่และความคล่องตวั
เป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ทีจ่ะตอ้งก าหนด และปรบัเปลีย่นขอบเขตหน้าที่
ความรบัผดิชอบและปรมิาณงานทุกต าแหน่งงานในสงักดัใหช้ดัเจน ทนักบัการเปลีย่นแปลง 
และมกีารพฒันาใหม้บีุคลากรทีจ่ะท างานทดแทนกนัไดต้ลอดเวลา และเป็นหน้าทีผู่บ้รหิาร
ทีต่อ้งก าหนดและพฒันาผูม้ศีกัยภาพเพือ่ท าหน้าทีแ่ทนตน เพือ่รองรบัความต่อเนื่อง
ทางการบรหิาร
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4.     กระบวนการสรรหา คดัเลอืกบุคลากร จะอยูบ่นพืน้ฐานของความโปรง่ใส เป็นธรรม อยู่บน 
หลกัของการคดัเลอืกโดยค านึงถงึความสามารถหลกั ความสามารถเฉพาะทาง ทีส่ าคญั
การมคีา่นิยมรว่มและความจ าเป็นของงานในเวลานัน้เป็นหลกั

5.     คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีโดยความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาและ
ฝ่ายบรหิารทุนมนุษยม์หีน้าทีใ่หก้ารสนบัสนุนสง่เสรมิการพฒันาบุคลากร เพือ่ใหส้ามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพือ่สง่เสรมิพฒันาศกัยภาพยกระดบัขดีความ 
สามารถท างานในอนาคต และถอืเป็นหน้าทีข่องบุคลากรทีต่อ้งใฝ่หาความรูแ้ละพฒันา
ตนเองตลอดเวลา

6. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีค านึงถงึการมรีะบบบรหิารผลการปฎบิตังิาน ที่
จะชว่ยสะทอ้น ความสามารถและประสทิธผิลของงานอยา่งเป็นธรรม มุง่ใหผู้บ้งัคบับญัชา
และบุคลากรจะตอ้งมกีารสือ่สาร ระหวา่งกนั เพือ่ใหบุ้คลากรไดร้บัทราบแผนงานของ
หน่วยงาน รว่มก าหนดเป้าหมายและสิง่ทีค่าดหวงั ตลอดจนแนวทางการพฒันาสว่นบุคคลที่
จะเกดิประโยชน์แก่การบรรลุผลส าเรจ็ตามแผนงาน ใหบุ้คลากรไดร้บัการชีแ้นะ แนะน าวธิ ี
การท างาน การสอนแนะตลอดปีประเมนิผล
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7. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมุง่สง่เสรมิใหโ้อกาสผูม้คีวามรูค้วามสามารถ
เหมาะสมทีจ่ะเขา้ ท างานในต าแหน่งวา่งโดยเฉพาะต าแหน่งทางการบรหิาร และสนบัสนุน
ความกา้วหน้าต าแหน่งทางวชิาการ วชิาชพี ส าหรบัต าแหน่งทางการบรหิาร จะพจิารณา
ปัจจยั ไดแ้ก่ ผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา ความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพ ความเหน็ของ
ผูบ้งัคบับญัชาและความเหมาะสมกบัคุณสมบตัขิองตาแหน่งงานนัน้ ๆ ทัง้นี้ กระบวนการ
คดัเลอืกจะอยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรม และโปรง่ใส

8.    นโยบายคา่จา้ง คา่ตอบแทน จะมุง่เน้นการจา่ยคา่ตอบแทนตามความสามารถ สอดคลอ้งกบั
ภาระหน้าที ่และ ผลการปฏบิตังิาน

9.    การก าหนดสทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารแก่บุคลากร จะค านึงถงึความจ าเป็น การชว่ยเหลอื
ความเป็นอยูท่ีบุ่คลากรพงึไดร้บั รวมถงึความปลอดภยั และบรรยากาศการปฏบิตังิานที่
สง่เสรมิคุณภาพชวีติ มสีุขภาวะ และค านึงถงึความสามารถขององคก์ร

นโยบายการบริหารและพฒันาบคุลากร
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นโยบาย
ข้อท่ี

แผนการด าเนินการ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลด าเนินการ
ปี 2565

2, 3, 4, 5 พฒันากลไกสนบัสนุนหน่วยงานให้
วางแผนความตอ้งการอตัราก าลงัและมี
แนวทางบรหิารขดีความสามารถรองรบั
การด าเนินงานตามยทุธศาสตรอ์ยา่ง
เพยีงพอ

รอ้ยละของหน่วยงาน/พนัธกจิทีม่กีาร
จดัท าแผนบุคลากร (PPR) ทีค่รบถว้น

ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 100

100

2,3,8,9 การใชแ้ผนบุคลากร (PPR) ในการ
บรหิารอตัราก าลงั

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยบุคลากรต่อรายไดจ้าก
ความสามารถ

ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 36

35.50

4,7 การปรบัปรุงกระบวนการสรรหาและ
คดัเลอืกแบบเชงิรุก (Proactive 
Recruitment)

อตัราการบรรจุของกลุม่ต าแหน่งส าคญั ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 50

89.00

5,9 การจดัโปรแกรมการดแูลบุคลากรใหม ่
เพือ่ใหส้ามารถปรบัตวั เรยีนรูภ้าระงาน
และวฒันธรรมองคก์ร

อตัราการผา่นทดลองงานและคงอยูข่อง
บุคลากรอายงุาน 6 เดอืน – 1 ปี

ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 90

96.94

ผลการด าเนินการ ประจ าปี 2565
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นโยบาย
ข้อท่ี

แผนการด าเนินการ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลด าเนินการ
ปี 2565

2,5,6 การพฒันาขดีความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั
สมรรถนะหลกั (Core competency; CC) 
ขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน 
(Functional Competency; FC)

สดัสว่นบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาตาม
แผนพฒันาประจ าปี (Training 
Roadmap)

ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 70

75.30

5,7,8 โครงการทบทวนขดีความสามารถเฉพาะ
ของกลุม่ต าแหน่งส าคญั เพือ่ก าหนด
คา่ตอบแทนตามระดบัความช านาญ

จ านวนกลุม่ต าแหน่งทีไ่ดร้บัการทบทวน
ขดีความสามารถและเสนอพจิารณา
อนุมตัิ

6 กลุม่
ต าแหน่ง

3 กลุม่

2,3,4,6,9 โครงการส ารวจและสง่เสรมิความผกูพนั
บุคลากร

อตัราการคงอยูข่องบุคลากรต าแหน่ง
ส าคญั (Retention rate)

ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 90

เภสชักร (84.76)
พยาบาล (94.37)

ความพงึพอใจของพนกังานทีม่ตี่อ
สวสัดกิารยดืหยุน่ดา้นสุขภาพ (Flexible 
benefit)

ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 80

98.03

ผลการด าเนินการ ประจ าปี 2565
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ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบ แผนด าเนินการ

1. ทบทวนการก าหนดหวัขอ้ นิยาม ระดบัความคาดหวงั 
คูม่อืและแนวทางด าเนินการ ของทัง้ 6 กลุม่ต าแหน่ง

2. มกีารปรบัแผนระหวา่งปี 2565 โดยก าหนดใหจ้ดัท า
หลกัเกณฑก์ารเลื่อนระดบัเขา้สูต่ าแหน่ง เพื่อเป็น
แนวทางในการเลื่อนระดบั

ด าเนินการตามแผนทีป่รบัในปี 2566

ปัญหา/อปุสรรคท่ีพบและแผนการด าเนินการ

โครงการทบทวนขีดความสามารถเฉพาะของกลุ่มต าแหน่งส าคญั เพ่ือก าหนดค่าตอบแทน
ตามระดบัความช านาญ

ตวัช้ีวดั : จ านวนกลุ่มต าแหน่งท่ีได้รบัการทบทวนขีดความสามารถและเสนอพิจารณาอนุมติั 6 กลุ่มต าแหน่ง
(ผลด าเนินการ : 3 ต าแหน่ง)
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ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบ แนวทาง/แผนด าเนินการ

1. มปัีจจยัภายนอกทีส่ง่ผลต่ออตัราการลาออก เชน่ การดงึ
เภสชักรจากหน่วยงานภายนอก การแขง่ขนัในตลาด 
เป็นตน้

2. มกีารปรบัภาระงานและกระบวนการท างานในชว่งทีม่กีาร
ระบาดของโรค Covid-19 

1. วเิคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบนั เชน่ อตัราการลาออก ผล
ส ารวจความผกูพนับุคลากร เพือ่วางแผนการรกัษา
บุคลากรใหค้งอยูก่บัคณะฯ

2. ก าหนดแผนในการด าเนินการในปี 2566 เพือ่จดัสรร
บุคลากรใหเ้พยีงพอต่อการปฏบิตังิาน

โครงการส ารวจและส่งเสริมความผกูพนับคุลากร

ตวัช้ีวดั : อตัราการคงอยู่ของบคุลากรต าแหน่งส าคญั (Retention rate) ไมน้่อยกว่าร้อยละ 90
(ผลด าเนินการ : เภสชักร 84.76)

ปัญหา/อปุสรรคท่ีพบและแผนการด าเนินการ


