
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือการดําเนินงานทีเปนเลิศ 

ประจาํปการศึกษา 2564  
 

EdPEx Self-Assessment Report 
Academic Year of 2021 

 
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

Chulabhorn Royal Academy 



i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือการดําเนินงานทีเปนเลิศ 

ประจาํปการศึกษา 2564 
 

EdPEx Self-Assessment Report 
Academic Year of 2021 

 
 

สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
Chulabhorn Royal Academy 

 
 
 

ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
Chulabhorn Royal Academy 



ii 

คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ สําหรบัผลการดําเนินงานในรอบป
การศึกษา 2564 จดัทําขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดําเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพือการดําเนินการที
เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เพือรับการตรวจประเมิน จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน 

เนือหาสาระสําคัญของรายงานฉบับนีประกอบไปด้วย ส่วนที 1 โครงรา่งองค์กร และส่วนที 2 หมวด
กระบวนการและหมวดผลลัพธ ์

สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ หวังว่า รายงานการประเมินตนเองฉบบันี จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
ในการดําเนินงานตามพันธกิจทุกด้านของสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ สําหรบัรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน รวมถึงเปนการพัฒนาการดําเนินงานของ สํานักงาน 
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อไป 
 
 

 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับส่วนงาน สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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ส่วนที 1 
โครงรา่งองค์กร สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  

 
P. 1 ลักษณะองค์กร  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เปนส่วนงานภายใต้พรบ.ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และทีแก้ไข 
โดยมีภาระหน้าทีตามพระราชบัญญัติราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 มาตรา 9 บรหารจัดการกิจการทัวไป 
จัดทํานโยบายและแผน ประสานงานกับส่วนงานอืนทีเกียวข้องเพือประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการของราช
วทยาลัย และดําเนินการตามทีเลขาธกิารหรอสภาราชวทยาลัยมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน จาํนวน 
21 ฝาย มีเลขาธกิารเปนผู้บังคับบัญชาและรบัผิดชอบงานของ สรจภ. มีผู้อํานวยการเปนผู้รบัผิดชอบงานบรหาร
จัดการตามทีเลขาธกิารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์มอบหมาย ด้วยบทบาทหน้าทีของหน่วยงานในสังกัดทีหลากลาย 
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ จงึได้จาํแนกเปนกลุ่มภารกิจทีสําคัญ 8 ด้าน เพือประโยชน์ต่อการบรหารจัดการ
เชิงบูรณาการ คือ 1) กลุ่มนโยบาย แผนและงบประมาณ 2) กลุ่มภาพลักษณ์องค์กรและสารนิเทศ 3) กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) กลุ่มการเงน การคลังและพัสดุ 5) กลุ่มบรหารทัวไป 6) กลุ่มทรพัยากรบุคคล 7) กลุ่ม
พัฒนาพืนทีและบรหารอสังหารมทรพัย์ และ 8) กลุ่มโครงการพระดํารและเครอข่ายความรว่มมือ 

P1 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร  
(1) การบรการ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีภารกิจสนับสนุนในการขับเคลือนงานตามพันธกิจของราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ ซงึมีเลขาธกิารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เปนผู้บรหารสูงสุด รวมทังการให้บรการแก่ส่วนงาน คณะ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ภารกิจการให้บรการของ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งออกเปน 3 ด้าน ดังนี 
ตารางที OP (1)-1 การบรการ 

ภารกิจ การให้บรการ 
ความสัมพันธ/์ความสําคัญกับ

ความสําเรจ็ขององค์กร 
กลไกการส่งมอบ 

การให้บรการสนับสนุนตามภารกิจหลักของราชว ทยาลัยจุฬาภรณ์  
1. การสนับสนุนการจดั
การศึกษา (วทยาลัย
แพทยศาสตรศ์รสวางควัฒน) 

1. กํ า กั บ ดู แ ล เ กี ย ว กั บ
หลั ก สู ต ร / เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ
หลกัสูตร 
2. การบรการการศึกษา (การ
บรการงานทะเบียน 
ประมวลผลการศึกษา อนุมัติ
สําเรจ็การศึกษา การออก
เอกสารการศึกษา) 
3. พิจารณาการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวชาการประเภท
ต่าง ๆ 

1. หลกัสูตรสอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 
2. ผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพ มี
ความรูค้วามเชยีวชาญตาม
สาขาวชาทีเปดสอน 
3. ให้บรการสิงอํานวยความ
สะดวกทเีอือต่อการเรยนรูข้อง
นักศึกษา 
 

1. การรับสมัครออนไลน์ผ่าน
ระบบ TCAS 
2. การให้บรการโดยเจ้าหน้าที
ทีรบัผิดชอบผ่านการให้บรการ
ทีมีแนวปฏิบัติและมาตรฐาน 
3. จดัประชุม/อบรม/สัมมนา 
4. ระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ 
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ภารกิจ การให้บรการ 
ความสัมพันธ/์ความสําคัญกับ

ความสําเรจ็ขององค์กร 
กลไกการส่งมอบ 

2. การบรการวชาการ 1. ให้บรการหน่วยแพทย์
เคลอืนทีพระราชทาน ดูแล 
ติดตามผู้ปวยในโครงการ 
2. เ ยียมบ้านผู้ปวยติดเตียง 
ชุมชนใกล้เคียงและผู้ปวยใน
พระอนุเคราะห์ 
3. บรการวชาการ อืน ๆ  แก่
สังคมตามพระปณิธาน 

1. สนองพระปณิธาน/พระดําร
ในการยกระดับคุณภาพชีวต
ประชาชนชาวไทย 
2. ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้  ล ด
ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการ
เดินทาง สามารถเข้าถึงการ
รกัษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม 

1. การประสานงานผู้เกียวข้อง
แ ล ะ จัด อ อ ก ห น่ ว ย แ พ ท ย์
พระราชทานร่วมกับมู ล นิธิ
แพทย์อาสา พอสว. 
2. การให้บรการโดยเจ้าหน้าที
ทีรบัผิดชอบ 

3. สนับสนุนและพัฒนาระบบ
ทางการบรหารจดัการ 

1. การเงน บัญช ีและพัสดุ 
2. การบรหารและพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล 
3. การจดัการข้อรอ้งเรยน/
ตรวจสอบเอกสารทีเกียวข้อง
ทางกฎหมาย/กลันกรอง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
4. จดัทําและบรหารแผน
ยุทธศาสตร ์แผนงบประมาณ
ประจาํป และแผนอัตรากาํลัง  
5. บรหารจดัการด้านอาคาร
สถานที โครงสรา้งพืนฐาน ภูมิ
ทัศน์และสิงแวดล้อม 
6. พัฒนาพืนทีและบรหาร
อสังหารมทรพัย์ 
7. สารสนเทศเพือการบรหาร
จดัการ 

1. มีการบรหารจัดการทีดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล 
2. มีการบรหารจดัการทีมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ตามเปาประสงค์และ
วสัยทัศน์ทีรองรบัพันธกิจของ
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
3. มีการบรหารจดัการทีทันต่อ
การเปลียนแปลง 
4. มีการบรหารจดัการเปน
ระบบ ลดขันตอน ลด
ข้อผิดพลาดโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบรหาร
จดัการ 
 

1. จดัประชุม/อบรม/สัมมนา 
2. การให้บรการโดยเจ้าหน้าที
ทีรบัผิดชอบผ่านการให้บรการ
ทีมีแนวปฏิบัติและมาตรฐาน 
3. ระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ 
 

 
(2) พันธกิจ วสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม  
ตารางที P.1ก (2)-1 ปรชัญา วสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก 

ปรชัญา เปนเลิศเพือทุกชวีต 
วสัยทัศน์ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์เปนองค์กรทีมุ่งสู่การเปนองค์กรประสิทธภิาพสูงเพือสนับสนุนภารกิจของ

ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์สู่การเปนมหาวทยาลัยชนันําระดับโลก 
พันธกิจ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงทีมีวสัยทัศน์รว่มอย่างยังยืน 
ค่านิยม; CRA TEAM C = Collaboration 

R = Respect for people 
A = Achievement, agility & data driven 
T = Teamwork 
E = Excellence in patient 
A = Altruism 
M = Morality, Ethics & Transparency 

วัฒนธรรมองค์กร C = Commitment มุ่งมัน พากเพียร ไม่เลือกงาน 
H = Honesty ซอืสัตย์ สุจรต มีคุณธรรม 
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U = Unity สามัคค ีมีวนัย เปดใจกว้าง 
L = Loyalty มีศรทัธา จงรกัภักดี รูคุ้ณแผ่นดิน 
A = Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเปนทีตัง เสียสละ เปนผู้ให้ 
B = Benevolence เมตตา กรุณา กตัญ ูรูคุ้ณ 
H = Happiness นําพาความสุข พอเพียง พอใจ 
O = Opportunity แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการทํา ประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อน
ตนเอง 
R = Research Excellence &Innovation สู่ความเปนเลิศด้านการวจยั สรา้งองค์ความรู ้สรา้งนวัตกรรม
อันเปนประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม 
N = Networking สรา้งเครอข่ายความรว่มมือ ความเปนเลิศสู่ระดับสากล 

สมรรถนะหลัก มีความสามารถในการให้บรการทีหลากหลาย ทีสนับสนุนภารกิจของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ  

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีบุคลากร 518 คน ดังแสดงในตารางที P.1ก(3)-1 มีปจจัยหลักที
บุคลากรมีความผูกพันกับคณะฯ ตามตารางที P.1ก (3)-2 สวัสดิการ/สิทธปิระโยชน์ของกลุ่มบุคลากร ตามตาราง
ที P.1ก (3)-3 และมีข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตารางที P.1ก (3)-4 
ตารางที  P.1ก (3)-1  แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา/อายุงาน ณ ป จจุบัน/อายุงานที เหลือ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 
ไม่ระบุระดับ ปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชา ผู้บรหาร 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาหรอตากวา่           

มัธยมศึกษาหรอเทียบเท่า    22       

อนุปรญญาหรอเทียบเท่า    27       

ปรญญาตรหรอเทียบเท่า    341  29     

สูงกว่าปรญญาตร    69  15  3   

อืนๆ    7  4  1   

รวม    466  48  4   
อายุงาน ณ ปจจุบัน 

น้อยกว่า 1 ป    37  1  1   

1-2 ป    184  5  1   

3-5 ป    146  22     

มากกว่า 5 ป    99  20  2   

รวม    466  48  4   

อายุงานเฉลีย  4.21 ป 

อายุตัวเฉลีย  36.55 ป 
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ตารางที  P.1ก (3)-2  ปจจยัทีทําให้บคุลากรมีความผูกพัน 
ปจจัยทีส่งผลต่อความผูกพัน  ลําดับ 

ความมันคงในงาน 1 
การทํางานเปนทีม 2 
การได้รบัการยอมรบันับถือ 3 
ความสมดุลระหว่างชวีตและการทํางาน 4 
การเรยนรูแ้ละการพัฒนา 5 
ลักษณะงาน 6 
การจดัการและการบรหาร 7 
ระบบงาน 8 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 9 

  
ตารางที  P.1ก (3)-3 สวัสดิการ/สิทธปิระโยชน์ของกลุ่มบุคลากร 

ประเภท สวัสดิการ/สิทธปิระโยชน์ 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าทีปรกษา ค่าตําแหน่งบรหาร ค่าภาษา ค่าประสบการณ์ ค่าล่วงเวลา 
สวัสดิการ เครองแบบพนักงาน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่ารกัษาพยาบาล(ผู้ปฏิบัติงาน

และครอบครวั) ประกันสังคม ของเยียมไข้พนักงาน ตรวจสุขภาพประจําป เงน
ชว่ยเหลืองานศพ กองทุนสํารองเลียงชพี ค่าเล่าเรยนบุตร เครองราชอิสรยาภรณ์ 
ทุนบุตรพนักงาน 

สิทธ ิ สิทธกิารลาต่างๆ 
การส่งเสรมความก้าวหน้า ผลการประเมินบุคลากรประกอบการพิจารณาขึนเงนเดือน ทุนสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรในการฝกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาต่อ 
การเสรมสรา้งขวัญกําลังใจ สัมมนาบุคลากร กิจกรรมวันสําคัญ เทศกาลสําคัญต่าง ๆ ประชาสัมพันธผ์ู้ทีได้รบั

รางวัล สรา้งชอืเสียง เลือนระดับ เลือนตําแหน่ง 

 
(4) สินทรพัย์ 

สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีอาคารสถานที เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทีสําคัญ พรอ้มในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ตามตารางที P.1ก (4)-1 
ตารางที  P.1ก (4)-1  รายการสินทรพัย์ทีสําคัญ 

หมวด รายการสินทรพัย์ 
พืนทีใชส้อย สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ เนือที 5 ไร ่1 งาน97 ตารางวา และอาคาร

บรหาร 2 กสทช ชนั 3 หอพักโรงพยาบาล 100 เตียง (317 ห้อง) หอพักปานิด (48 ห้อง) หอพักบีลิส 
(44 ห้อง) หอพักลีลา (89 ห้อง) ศูนย์ความเปนเลิศด้านสิงแวดล้อม (โคกหนองนาโมเดล) (เคหะบรการ 
และฝายบรหารอสังหาฯ) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ LAN และระบบเครอข่ายอินเตอรเ์น็ตไรส้ายและจุดบรการครอบคลุมพืนทีในอาคาร 
ระบบสารสนเทศจาํแนกตามภารกิจ เชน่ ระบบ ERP ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
ระบบยืนยันตัวบุคคล ระบบรกัษาความปลอดภัยโดยใช ้key card และกล้องวงจรปด เปนต้น 

เครองมือและอุปกรณ์ 
สําคญั 

คอมพิวเตอรพ์กพา เครองโปรเจคเตอร ์กระดานอัจฉรยะ สนับสนุนการบรหารจัดการ และเครอง
คอมพิวเตอรสํ์าหรบัปฏิบัติงานของบุคลากรในอัตราส่วน 1 คน : 1 เครอง 
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(5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 

สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ดําเนินการภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับทีสําคัญตามตารางที P.1ก (5)-1 
ตารางที  P.1ก (5)-1  กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับทีสําคัญ 

ประเภท สวัสดิการ/สิทธปิระโยชน์ 
ด้านการบรหาร -พรบ. ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และทีแก้ไข 

-พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรอนในสถาบันอุดมศึกษา 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การประชุมและวธดํีาเนินงานของสภาราชวทยาลัย (แก้ไข
ครงัที 1 พ.ศ. 2562) 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การรกัษาการแทนและการมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทน 
(แก้ไขครงัที 1 พ.ศ. 2562) 
-ระเบียบราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบรหารงานวทยาลัยวทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟาจุฬา
ภรณ์ (แก้ไขครงัที 1 พ.ศ. 2562) 
-ระเบียบราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบรหารงานโรงพยาบาลจุฬาภรณ ์(แก้ไขครงัที 1 พ.ศ. 
2562) 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยประมวลจรยธรรม พ.ศ. 2564 

ด้านการจดัการศึกษา -พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และทีเกียวข้อง 
-ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรอง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญญาตร พ.ศ. 2559 และ 2561 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย เครองแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2560 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การให้ปรญญากิตติมศักดิ พ.ศ. 2560 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย สถาบันสมทบ พ.ศ. 2560 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2561 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษาราชวทยาลัยจุฬาภรณ ์พ.ศ. 2561 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย วนัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวต ในระบบเทียบโอนความรูเ้ข้าสู่
ระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ. 2562 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย ครุยวทยฐานะและเข็มวทยฐานะ ของบัณฑิตราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ พ.ศ. 2563 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย ทุนพระราชทาน เจา้ฟาจุฬาภรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564 

ด้านสิงแวดล้อม อาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย 

พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 
พ.ร.บ. ส่งเสรมและรกัษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ด้านการเงน และพัสดุ -ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ทีกระทรวงการคลงักําหนด 
-พระราชบัญญติัการจดัซอืจดัจา้งและการบรหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบรหารการเงนและทรพัย์สินของราชวทยาลัยจุฬา
ภรณ์ พ.ศ. 2565 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายหรอก่อหนีผูกพันจากเงนรายได้ของราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2560 
-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการจดัซอืจดัจา้งและการบรหารพัสดุ พ.ศ. 2562 



6 

 

ประเภท สวัสดิการ/สิทธปิระโยชน์  
ด้านระบบสารสนเทศ -พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 

-ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เรองมาตรฐานการรกัษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
-ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เรองนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของราชวทยาลัยจุฬา
ภรณ์ 
-จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร ์

P1 ข. ความสัมพันธร์ะดับองค์กร  

(1) โครงสรา้งองค์กร  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์เปนส่วนงานของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระราชบัญญัติราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และทีแก้ไข มีภารกิจสนับสนุนการบรหารงานของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามนโยบาย
เลขาธกิารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทังการให้บรการแก่ส่วนงานต่าง ๆ และคณะวชา มีสายการบังคับบัญชา
ภายใต้เลขาธกิาร รองเลขาธกิาร ผู้ชว่ยเลขาธกิาร และผู้อํานวยการสํานักงานฯ ตามทีเลขาธกิารราชวทยาลัยจุฬา
ภรณ์ ได้มอบหมายอํานาจหน้าทีไว้ มีการบรหารงานสอดคล้องและรองรบัตามพันธกิจของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
มีการบรหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบรหารกิจการบ้านเมืองทีดี (Good Governance) ทัง 10 
ประการ มีการบรหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงานโดยใช้ทีประชุมคณะกรรมการบรหาร
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการปรกษาหารอ แลกเปลียนแสดงความคิดเห็นรว่มกัน โดยรว่มจัดทํา
แผนพัฒนาสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ แผนปฏิบัติการประจําป และนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติ มีการ
ถ่ายทอดตัวชีวัดและเปาหมายลงสู่ฝายต่าง ๆ มีการติดตามผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายป 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และประเมินความพึงพอใจในการให้บรการ นําไปสู่การวเคราะห์ความต้องการ 
ความคาดหวังของผู้รบับรการ รวมทังให้ข้อเสนอแนะเกียวกับการบรหารงานเปนระยะ ๆ และนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรบัปรุงคุณภาพ และพัฒนา ติดตามแก้ไขปญหา ปรบัปรุงกิจกรรม/โครงการทีเกียวข้อง ทังนีโดย
คาํนึงถึงประโยชน์ขององค์กร ความผาสุกในการทํางาน และความพึงพอใจของผู้รบับรการเปนสําคัญ 

รูปที P1 ข(1) โครงสรา้งการบรหารสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  
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(2) ผู้เรยน ลูกค้ากลุ่มอืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าและลูกค้ากลุ่มอืนตามภารกิจ โดยจาํแนกผู้รบับรการ 

และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทังมีการสํารวจความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามตารางที P.1ข (2) 
ตารางที  P.1ข (2)  ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า 

ประเภทลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 
ผู้รบับรการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
-นักศึกษา 
-บุคลากรภายใน 
-ส่วนงานภายใน 

-ความสะดวก รวดเรว็ เข้าถึงบรการ 
-ความถูกต้อง และความเพียงพอของอุปกรณ ์เครองมือเครองใช ้
และข้อมูลสารสนเทศ 
-ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมต่อ
การเรยนรูแ้ละพัฒนา 

ผู้รบับรการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
-บุคคลทัวไป 
-หน่วยงานภายนอก 

-ความสะดวก รวดเรว็ เข้าถึงบรการ 
-ความถูกต้องของการให้บรการ ตรงตามความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

 
 (3) ผู้ส่งมอบ คู่ความรว่มมือที เปนทางการและไม่เป นทางการ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มภีารกิจทีหลากหลายแตกต่างกัน จงึมีกลุ่มพันธมิตร ผู้ส่งมอบ คู่ความ
รว่มมือทีหลากหลายเข้ามาเกียวข้องเพือการให้ดําเนินงานของสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ บรรลุได้ด้วยดี จงึ
จําเปนต้องมีพันธมิตร คู่ความร่วมมือเพือแลกเปลียนเรยนรู้ เสรมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการ
ปฏิบติังานระหว่างกัน โดยจาํแนกดังแสดงในตารางที P.1ข (3) 
ตารางที  P.1ข (3)  ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความรว่มมือทีสําคัญ 

ผู้ส่งมอบสําคัญ/คู่ความ
รว่มมือ 

บทบาททีเกียวข้อง ข้อกําหนด กลไกในการติดต่อสือสาร 

คณะ ส่วนงาน และหน่วยงาน
ภายในราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ก า ร บ ร ห า ร จัด ก า ร ทั งกา ร
ให้บรการสนับสนุนตามภารกิจ
ห ลั ก แ ล ะ ภ า ร กิ จ ร อ ง เ พื อ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เชน่ การ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น แ ผ น ง า น 
บุคลากร การเงน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบรหารงาน
ต่าง ๆ  

-พรบ. ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
พ.ศ. 2559 และทีแก้ไข 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที
เกียวข้อง 
-คําสังมอบหมายอํานาจหน้าที 
 

-ระบบ E-saraban 
-ระบบสารสนเทศ ERP 
-กา รประชุ ม ฝายต่ า ง  ๆ  ที
เกียวข้อง 
-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สือ
สังคมออนไลน์ โทรศัพท์ 

คู่สัญญาเอกชนงานจัดซือจัด
จา้ง ได้แก่ 
-บรษัทผู้ร ับจ้างงานก่อสร้าง
และงานปรบัปรุง 
-บรษัทผู้รบัจา้งทําความสะอาด 

ส่งมอบงานตรงตามมาตรฐาน
และระยะเวลาทีกํ าหนดใน
สัญญาจา้ง 

-ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที
กระทรวงการคลงักําหนด 
-พระราชบัญญัติการจัดซือจัด
จา้งและการบรหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560 

- สั ญ ญ า หร อ ข้ อ ตก ลงกา ร
จดัซอืจดัจา้ง 
-รายงานผลการดําเนินงาน 
-การส่งมอบงาน 
-การตรวจรบังาน 
-การจา่ยเงน 
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ผู้ส่งมอบสําคัญ/คู่ความ
รว่มมือ 

บทบาททีเกียวข้อง ข้อกําหนด กลไกในการติดต่อสือสาร 

-บรษัทผู้รบัจา้งการรกัษาความ
ปลอดภัย 
-บรษัทผู้ ร ับจ้างเหมากําจัด
ปลวก มด แมลงสาบ 
-บรษัทบํารุงรกัษาลิฟต์ 
- บ ร ษั ท บํ า รุ ง รั ก ษ า
เครองปรบัอากาศ 
- บ ร ษั ท ใ ห้ เ ช่ า เ ค ร อ ง ถ่ า ย
เอกสาร 

-ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬา
ภรณ์ ว่าด้วยการจัดซอืจัดจ้าง
และการบรหาร พัสดุ  พ .ศ . 
2562 

-โทรศัพท์ หนังสือราชการ 
E-mail 

 

P.2 สถานการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
(1) ตําแหน่งในการแข่งขัน  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการแข่งขันกับสํานักงานอธิการบดีของ
มหาวทยาลัยอืน ๆ อย่างไรก็ดี จากการเปลียนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ส่งผลให้สํานักงานราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ เรง่ปรบัปรงุและพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ และทันต่อการเปลียนแปลง
ดังกล่าว โดยมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบรหารจัดการตามยุทธศาสตรร์าช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ทีมุ่งสู่การเปน Totally Digitalized Organization รองรบั Digital Ecosystem  
(2) การเปลี ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
 จากการทีสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพัฒนาการบรหาร
จัดการ ส่งผลต่อการเพิมศักยภาพในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และ 
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ และพรอ้มรองรบัการเปลียนแปลงเพือเปน 
Totally Digitalized Organization ดังเห็นได้จากการจัดทําฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร  
ระบบ E-saraban รวมถึงการจัดทําแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล โดยเชือมโยงระบบการบรหาร
จดัการต่าง ๆ เพือกํากับ ติดตามและประเมินผลตัวชวีัดทีสําคัญของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และเพือสนับสนุนการ
บรหารจัดการ การขับเคลือนโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ์ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
มากขึน  
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ข. บรบทเชงิกลยุทธ์ 
ตารางที  P.2ข  ความท้าทาย ความได้เปรยบ และโอกาสเชงิกลยุทธที์สําคัญ 

ความท้าทายเชงิกลยุทธ์  
(Strategic Challenge: SC) 

ความได้เปรยบเชงิกลยุทธ์ 
(Strategic Advantage: SA) 

SC1: รูปแบบการจัดการศึกษาและการให้บรการแก่ผู้รบับรการ
ภายใน/ภายนอกทีเปลียนแปลงไป  

SA1: ระบบสารสนเทศทีเชือมโยงและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงเชือมโยงระบบงานให้พรอ้มรองรบัการเปลียนแปลงเปน 
Totally Digitalized Organization 

SC2: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทีสอดรบักับเทคโนโลยีทีคาดหวัง SA2: ร ะบบพัฒนาบุคลากรที เหมาะสมกับสมรรถนะและ
สอดคลอ้งกับทิศทางการพัฒนาราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

SC3: มุ่งสู่องค์กรประสิทธภิาพสูง ทีมีวสัยทัศน์รว่มอย่างยังยืน SA3: โครงสร้างสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร ับการ
ปรบัปรุงเพือให้มีความคล่องตัวในการขับเคลือนภารกิจของราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
ค. ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ปรบัปรุงผลการดําเนินงานผ่านกระบวนการบรหารตามแผนยุทธศาสตร์
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการใช ้OKRs และกระบวนการมีส่วนรว่มแบบตัวแทนเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธ ์
มีการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายไตรมาส และรายป โดยใชว้งจรคณุภาพ PDCA ควบคู่ไป
กับ SIPOC model ในแต่ละกระบวนงานเพือการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพของงาน ดังนี 
 1. นําผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจาํป ไปปรบัปรุงการดําเนินงานและ
กําหนดแนวทางในการจัดทําแผน บรหารจัดการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที
กําหนดให้สอดคล้องกับแผน นอกจากนี ได้นําผลประเมินความพึงพอใจของผู้รบับรการในแต่ละด้านมาวเคราะห์
ความต้องการ/ความคาดหวัง เพือนําไปปรบัปรุงคุณภาพการให้บรการให้ดีขึน รวมทังจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การให้บรการด้วย 
 2. ใช้วงจรคุณภาพ PDCA ร่วมกับ SIPOC model เปนกรอบในการกําหนดกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน มีการทําความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการทํางานภายในฝายของตนเอง และเชอืมโยง
กับฝายทีเกียวข้อง เพือพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธภิาพ และประสิทธผิล ทําให้สามารถแก้ไขปญหาที
อาจเกิดขึนในแต่ละกระบวนงานให้สามารถสรา้งผลผลิตและปรบัปรงุการให้บรการ  
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หมวด 1 การนําองค์กร 
1. การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง 
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง 

ก. วสัยทัศน์และค่านิยม 
 เลขาธิการราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กําหนดแนวทางการบรหารจัดการและพัฒนา สํานักงานราช

วทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ผู้อํานวยการสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และหัวหน้าฝายในสํานักงานราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ เปนกรรมการ และได้มีการจัดประชุมเพือจัดทําแผนกลยุทธก์ารดําเนินงาน โดยอาศัย
แนวคิดแบบ OKRs (Objective-Key results) และกระบวนการมีส่วนรว่มแบบตัวแทนเปนแนวทางในการ

พัฒนากลยุทธ ์ซงึสอดคลอ้งกับบทบาทหน้าทีในการนําองค์กรแบบมีส่วนรว่ม ดังนี 
(1) กําหนดวสัยทัศน์และค่านิยม 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการประชุมเพือทบทวนและวเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอก สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ (SWOT Analysis) พันธกิจ และวสัยทัศน์ตามประเด็น
ยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ทีอยู่ในความรบัผิดชอบของสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงเปด
โอกาสให้หัวหน้าฝายได้อภิปรายข้อมูลการวเคราะห์ และพันธกิจดังกล่าว สะท้อนเปาหมายทีท้าทาย สัน

กระชับ เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จรง และได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร ์วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวัด การ
กําหนดค่าเปาหมายไว้เปนกรอบการดําเนินงานอย่างชดัเจน โดยมีการสรุปวสัยทัศน์และค่านิยม ดังนี 

วสัยทัศน์ : สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์เปนองค์กรทีมุ่งสู่การเปนองค์กรประสิทธภิาพสูงเพือ
สนับสนุนภารกิจของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์สู่การเปนมหาวทยาลัยชนันําระดับโลก 

ค่านิยม : CRA TEAM ทีมุ่งเน้นการทํางานรว่มกัน สนับสนุนงานของราชวทยาลัยฯ เพือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดเปนสําคัญ 
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์มีกลไกในการถ่ายทอดสือสารวสัยทัศน์และค่านิยมแก่บุคลากร

ภายในสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านหัวหน้าฝาย และประชาสัมพันธใ์นสือสังคมออนไลน์ รวมถึงการ

จดักิจกรรมภายในสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนการสือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและ
พันธมิตรผ่านช่องทางทีหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง 1.1ก(1)-1 เพือให้กลุ่มเปาหมาย 
สามารถเข้าถึงเข้าใจและนําไปปฏิบัติเพือส่งเสรมและผลักดันค่านิยมขององค์กรได้  

 
ตารางที 1.1ก(1)-1 วธดํีาเนินการถ่ายทอดวสัยทัศน์ และค่านิยมเพือนําไปสู่การปฏิบติั 

กลุ่มเปาหมาย วธ/ีชอ่งทาง ความถี ผู้รบัผิดชอบ 
ผู้เรยน 1. ปาย/โปสเตอรต่์าง ๆ 

2. website/social media 
ต่อเนือง ฝายสารนิเทศและวชาการ 

ลูกคา้กลุ่มอืน 1. การประชุมบุคลากร ทุก
ระดับ 
2. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
3. ปาย/โปสเตอรต่์าง ๆ 
4. intranet/บันทึกข้อความ
แจง้เวยน/ประกาศ 
5. website/social media 

ต่อเนือง ผอ.สํานักงานราชวทยา ลัย
จุฬาภรณ์/ฝายทีเกียวข้อง 
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กลุ่มเปาหมาย วธ/ีชอ่งทาง ความถี ผู้รบัผิดชอบ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม/โครงการ ตามโอกาส/ต่อเนือง ผอ.สํานักงานราชวทยา ลัย

จุฬาภรณ์/ฝายทีเกียวข้อง 
ผู้ส่งมอบ/คู่ความรว่มมือ 1. ประชุม/สัมมนา 

2. ปาย/โปสเตอรต่์าง ๆ 
3. website/social media 

ต่อเนือง ผอ.สํานักงานราชวทยา ลัย
จุฬาภรณ์/ฝายทีเกียวข้อง 

 
ในด้านการปฏิบัติตนเปนแบบอย่าง ผู้อํานวยการสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ แสดงให้เห็น 

ถึงความมุ่งมันต่อค่านิยม สรา้งแนวปฏิบัติให้กับบุคลากร โดยปฏิบัติตนเปนแบบอย่าง สะท้อนให้เห็นถึง
ความมุ่งมันทีมีต่อค่านิยมขององค์กร ผ่านการกําหนดนโยบายและรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง 
1.1ก (1)-2 

ตารางที 1.1ก (1)-2 แนวทางในการปฏิบัติตนของผู้นําระดับสูงทีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันต่อค่านิยมของ
องค์กร 

ค่านิยม การปฏิบัติตนของผู้นํา 
C = Collaboration ให้คําปรกษา แนะนํา  
R = Respect for people รบัฟงความคิดเห็นผู้อืน 
A = Achievement, agility & 
data driven 

- มุ่งเน้นงานให้เกิดประโยชน์ต่อราชวทยาลัยจุฬาภรณ์เปนสําคัญ 

T = Teamwork ทํางานรว่มกันหลายฝายผ่านคณะกรรมการต่างๆ  
E = Excellence in patient สนับสนุนโครงการตามพระดําร 
A = Altruism 
M = Morality, Ethics & 
Transparency 

การรกัษาไว้ซงึกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคบั ขององค์กร และปฏิบัติหน้าทีอย่างโปรง่ใส  

 
(2) การส่งเสรมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจร ยธรรม 

 รองเลขาธิการราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อํานวยการ
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รบัมอบหมายให้กํากับติดตามงานฝายต่าง ๆ ใน สํานักงานราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ ประพฤติตนตามระเบียบ ข้อบังคับของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนกฎหมายและหลัก

จรรยาบรรณของผู้บรหารโดยเครง่ครดั เปนแบบอย่างแก่บุคลากร ใชห้ลักความถูกต้อง การมีส่วนรว่มและ
บรหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซือสัตย์ สุจรต โปรง่ใส ตรวจสอบได้ และมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรเพือ
ใช้เปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านการประชุม สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และกําหนดให้มีการ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพือชแีจงภาระงาน จรรยาบรรณ คุณธรรมจรยธรรม รวมทังความเข้าใจในสิทธหิน้าที 
ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการและเงอนไขต่าง ๆ ขององค์กร โดยยาเตือนให้ทุกคนปฏิบัติหน้าทีภายใต้ 

ระเบียบ และข้อบังคับของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างเครง่ครดั เพือแสดงความมุ่งมันต่อการส่งเสรมให้เกิด
พฤติกรรมทีถูกกฎหมายและมีจรยธรรม (ตาราง 1.1ก(2)) ตลอดจนการจัดการข้อรอ้งเรยนต่าง ๆ ดังนี  
1) ในการออกประกาศ มีการกลันกรองเพือให้มันใจว่าเปนไปตามระเบียบ ข้อบังคับตามตารางที P.1 ก(5)-1 

เพือเปนแนวทางให้บุคลากรดําเนินการให้มีความสอดคล้อง รวมถึงติดตามผลผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
2) ปฏิบัติตนให้เปนแบบอย่างทีดีในด้านจรยธรรมและสะท้อนค่านิยมองค์กร โดยการทํากิจกรรมความดีใน
แผนส่งเสรมคุณธรรม 3) บรหารงาน สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามแนวนโยบายคุณธรรมและความ
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โปรง่ใส มุ่งเน้นการดําเนินงานตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของราชวทยาลัยจุฬา
ภรณ์ เชน่ การรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ รายงานผลการจัดซอืจดัจา้ง พรอ้มทังส่งเสรมสนับสนุนให้
บุคลากรเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนด้วยความซือสัตย์สุจรตตามระเบียบหลักเกณฑ์

ต่างๆ ของทางราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ควบคู่กับการบรหารจดัการงานทีมีประสิทธภิาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรโดยเน้นยาให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเครง่ครดั 
 

ตาราง 1.1ก(2)  กิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมให้เกิดพฤติกรรมทีถูกต้องและมีจรยธรรม 
พฤติกรรม กิจกรรม/โครงการ ความถี ผู้รบัผิดชอบ 

ด้านธรรมภิบาล 1. จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสรม
คณุธรรมราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

1 ครงั/ป ฝายบรหารความเสียงและธรรมาภิ
บาล 

 2. โครงการส่งเสรมจติสํานึกการมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมและการสรา้ง
คา่นิยมการไม่ยอมรบัและไม่ทน
ต่อการทุจรต 

1 ครงั/ป ฝายบรหารความเสียงและธรรมาภิ
บาล รว่มกับ ฝายพัฒนาทรพัยากร
บุคคลสํานักงานราชวทยาลัยจุฬา
ภรณ ์

ด้านจรยธรรม 1. โครงการปลูกฝงค่านิยมความ
ซื อ สั ต ย์  สุ จ ร ต แ ล ะ ป ลู ก
จิตสํานึกร่วมด้านการส่งเสรม
คณุธรรมและจรยธรรม 

2 ครงั/เดือน ฝ า ย พั ฒ น า ท รัพ ย า ก ร บุ ค ค ล
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 2. กิจกรรมการจัดทําสือรณรงค์
ส่งเสรมคุณธรรมจรยธรรม/
จรรยาบรรณ 

1 ครงั/ป ฝ า ย พั ฒ น า ท รัพ ย า ก ร บุ ค ค ล
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 1. ข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ ์
ว่าด้วยประมวลจรยธรรม 

1 ครงั/ป ฝ า ย พั ฒ น า ท รัพ ย า ก ร บุ ค ค ล
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 2. ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เรอง เจตจํานงการบรหารงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปรง่ใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1 ครงั/ป ฝายบรหารความเสียงและธรรมาภิ
บาล 

 3. ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เรอง เจตจํานงการธํารงรกัษา 
" ก า ร เ ป น อ ง ค์ ก ร คุณ ธ ร ร ม
ต้นแบบ" ให้ต่อเนืองและยังยืน 

1 ครงั/ป ฝายบรหารความเสียงและธรรมาภิ
บาล 

ด้านการตรวจสอบและควบคุม
ภายใน 

แผนบรหารความเสียงและการ
ควบคุมภายใน ราชวทยาลัยจุฬา
ภรณ ์

1 ครงั/ป ฝายบรหารความเสียงและธรรมาภิ
บาล 

 
ข. การสื่อสาร 
 การสือสารและสรา้งความผูกพันกับบุคลากรทัวทัง สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้รบับรการ และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทังในรูปแบบทีเปนทางการและไม่เปนทางการ ผ่านช่องทาง ดังแสดงในตารางที 1.1 ข  
โดยกําหนดช่องทางและเนือหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเปาหมาย มีรอบระยะเวลาสือสารทีชัดเจน นําผลการ
สือสารและข้อเสนอแนะมาปรบัปรงุกระบวนการทํางานและวางแผนในรอบต่อไป เชน่ การประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ การใช้สือสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศทีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Website, MS 
Team, YouTube, Line, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์,  E-Saraban และ e-Meeting) ซึงสามารถใช้เปน
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ชอ่งทางในการสือสารไปถึงกลุ่มผู้รบับรการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบหรอแม้แต่พันธมิตรได้อย่างทัวถึง 
โดยเฉพาะอย่างยิง ในกรณีทีมีกิจกรรม เหตุการณ์ หรอข่าวสารสําคัญ และจาํเปนสําหรบัการตัดสินใจ หรอ
ในทางกลับกัน เปนการส่งข่าวสารสําคัญเพือแจง้บุคลากรทราบ เปนการเพิมประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน

ได้ในหลายมิติ เช่น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หรอแม้แต่เปนการใช้เวลาในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ ในการส่งข่าวสารและตอบกลับข้อมูลทีเกียวข้อง ผู้อํานวยการสํานักงานราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ สรา้งความผูกพันกับบุคลากรทุกระดับผ่านการสือสารอย่างใกล้ชดิและเปนกันเอง เปดโอกาสให้

บุคลากรได้ซกัถาม พูดคุยในเรองต่าง ๆ โดยผลการสือสารจะถูกทบทวนและปรบัปรงุทุกป ดังแสดงในตาราง
ที 1.1ข 
 
ตารางที 1.1 ข การสือสารกับบุคลากร ผู้รบับรการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางการสื อสาร 

สารสนเทศ 

ความถี กลุ่มเปาหมาย 

วสั
ยทั

ศน์
/พั

นธ
กิจ

/ค่
านิ

ยม
 

แผ
นยุ

ทธ
ศา

สต
ร ์

แผ
นป

ฏิบั
ติง

าน
 

กฎ
ระ

เบี
ยบ

/ข้
อบั

งคั
บ/

สวั
สดิ

กา
ร 

กา
รติ

ดต
าม

คว
าม

ก้า
วห

น้า
 

กา
รส

รา้
งค

วา
มผู

กพั
น 

ข้อ
มูล

ปอ
นก

ลับ
/ร

บัฟ
งค

วา
มคิ

ดเ
ห็น

 

กิจ
กร

รม
/โ

คร
งก

าร
 

ข้อ
มูล

ข่า
วส

าร
ทัว

ไป
 

ประชุมคณะกรรมการบรหาร          ทุกเดือน ผู้บรหาร 
ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ          ตามวาระ ผู้บรหาร/หน.

ฝาย/หน.งาน/
บุคลากร 

ประชุมฝาย          ทุกเดือน หน.ฝาย/หน.
งาน/บุคลากร 

ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          ทุ ก ค รัง ที มี
โอกาส 

ผู้บรหาร/หน.
ฝาย/หน.งาน/
บุ ค ล า ก ร /
ผู้รบับรการ 

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่          2 ครงั/เดือน บุคลากร 
โทรศัพท์          ตลอดเวลา ผู้บรหาร/หน.

ฝาย/หน.งาน/
บุ ค ล า ก ร /
ผู้รบับรการ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์          ตลอดเวลา 
กลุ่ม LINE          ตลอดเวลา 
Microsoft Teams          ตลอดเวลา 
QR Code ค ว า ม คิ ด เ ห็ น /
ข้อเสนอแนะ 

         ตลอดเวลา 

E-saraban          ตลอดเวลา 
Website/Intranet          ตลอดเวลา 
ปายประกาศ/เอกสารประชาสัมพันธ ์          ตลอดเวลา 

 
ค. พันธกิจและผลการดําเนินการของสถาบัน 
(1) การสรา้งสภาพแวดล้อมเพื อความสําเรจ็  

ในการสรา้งให้องค์กรประสบความสําเรจ็ในอนาคต ผู้อํานวยการสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ผลักดันให้มีการดําเนินงานโดยเน้นการขับเคลือนผ่านทางยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการทังระยะสันและ
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ระยะยาวของสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย 1) ใช้ระบบการนําองค์กร มีการกํากับติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนืองโดยอาศัยกระบวนการทํางานตามวงจร PDCA มีการติดตามตัวชวีัด
ระดับยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติงานประจาํปทุก 3 เดือน มีการแลกเปลียนข้อคิดเห็นในการปรบัปรุงและ

พัฒนากระบวนการทํางานรว่มกันอย่างต่อเนือง อีกทังยังมีการส่งเสรมให้มีการปรบัปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือใชใ้นการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รบับรการกลุ่มต่าง ๆ 2) เน้น
การสรา้งกระบวนการทํางานเปนทีม เพือเปนการเรยนรูร้ว่มกัน จดัสิงแวดล้อมให้เอือต่อการทํางาน และทํา

ให้องค์กรบรรลุพันธกิจ 3) เตรยมบุคลากรเพือการสืบทอดตําแหน่งในอนาคต โดยการส่งเข้ารบัการอบรม
การบรหารจดัการ เชน่ การอบรมผู้บรหารระดับต้น เพือให้สามารถปรบัตัวเพือรองรบัการเปลียนแปลงให้ทัน
ต่อแนวทางการก้าวไปสู่สากล  
ตาราง 1.1ค(1)  ปจจยัและแนวทางทีทําให้องค์กรประสบความสําเรจ็ 

ปจจัยทีทําให้องค์กรประสบความสําเรจ็  แนวทางดําเนินการตอบสนองป จจยั 
ทิศทางและเปาหมายขององค์กร มีการถ่ายทอดยุทธศาสตรล์งสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติงานโดยมี KPIs ใน

การกํากับติดตามกระบวนการทํางาน และ ผลการดําเนินงาน 
มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานเพือให้ทันต่อการเปลียนแปลง โดยมีการ
ทบทวนรายป และรายไตรมาส 

บุคลากร ส่งเสรมสภาพแวดล้อมและทรพัยากรทีเหมาะสมกับการสนับสนุนพันธกิจ
เพือให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักมุ่งเน้นการเรยนรูแ้ละพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนืองส่งเสรมให้บุคลากรมีส่วนรว่มเปนคณะทํางานกลุ่มต่าง ๆ  

ชอืเสียง ความเชอืมนั สร้างชือเสียงผ่านพันธกิจด้านต่าง ๆ รวมทังประชาสัมพันธ์ให้ภายนอก
รบัทราบสรา้งความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก เพือให้เกิดการประสานงาน
ต่อไป 

 
(2) การทําให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจร งจัง 
 ผู้อํานวยการสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งเน้นการปรบัปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานให้มี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล โดย 1) กําหนดวสัยทัศน์และตังเปาหมายด้วยความท้าทายในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาและพัฒนาการบรการอย่างต่อเนือง มีการถ่ายทอดพันธกิจ กลยุทธ์ และตัวชีวัด (KRs) สู่
บุคลากรฝายต่าง ๆ เพือให้หน่วยงานเสนอแผนงาน/โครงการ ทีสอดคล้องกับเปาหมายและตัวชีวัด

ความสําเรจ็ตามแผนกลยุทธ ์กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในพันธกิจต่าง ๆ อย่างสมาเสมอ 2) 
มีการนําระบบการประกันคณุภาพเพือการดําเนินการทีเปนเลิศ (EdPEx) มาใช ้เพือให้ทราบระดับความสําเรจ็
และนําโอกาสในการพัฒนามาปรบัปรุง โดยกระบวนการ PDCA  และ 3) ผู้บรหารมุ่งเน้นด้านการบรการสู่

ความเปนเลิศตามพันธกิจของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เพือพัฒนากระบวนการทํางานด้านการให้บรการโดย
ปรบัลดขันตอนในการให้บรการทีชดัเจน ทําให้หน่วยงานมีระยะเวลาเฉลียในการให้บรการลดลง อํานวยความ
สะดวกและสรา้งความพึงพอใจแก่ผู้รบับรการมากขึน และบรหารจดัการทรพัยากรอย่างมีประสิทธภิาพ ไม่ว่า
จะเปนด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านครุภัณฑ์/อาคารสถานที และด้านการปฏิบัติงาน ด้วยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัยเพือตอบสนองผู้รบับรการ ได้แก่ ระบบการประชุมออนไลน์ ระบบ ERP 
ระบบการประเมินความพึงพอใจออนไลน์ ระบบการแจ้งซ่อม/ยืมคืนเครองมือแพทย์ผ่านระบบอินทราเน็ต
และออนไลน์ และระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เปนต้น 
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1.2 การกํากับดูแลองค์กรและการสรา้งประโยชน์ให้สังคม 
ก. การกํากับดูแลองค์กร 
(1) ระบบการกํากับดูแลองค์กร 

 เลขาธกิารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการมอบอํานาจให้รองเลขาธกิาร ผู้ชว่ยเลขาธกิาร ปฏิบัติหน้าที
กํากับดูแลแต่ละฝายงานภายใน สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ มาเปน
หลักในการบรหารองค์กร และปรับใช้เปนแนวทางในการปฏิบัติและกํากับดูแล เพือให้มันใจว่ามีการ

ดําเนินการทุกพันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมีหน้าทีต้องจัดทําผลการดําเนินงานและตัวชวัีดต่าง ๆ ตาม
แผนยุทธศาสตรท์ุกป รวมทังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีกํากับ ติดตามการทํางานในพันธกิจทีสําคัญด้าน
ต่าง ๆ เชน่ การตรวจสอบทางการเงน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบผลการบรหาร การตรวจสอบสารสนเทศ และการตรวจสอบการบรหาร เพือใชใ้นการติดตาม
การกํากับดูแลองค์กรอย่างมีความรบัผิดชอบ รวมทังการนําข้อมูล/นโยบายจากเลขาธกิารฯ รองเลขาธกิารฯ 
และผู้ช่วยเลขาธิการฯ ทีกํากับดูแลฝายงานภายในสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มาพิจารณา เพือ
ประกอบการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

การดําเนินการทีสําคัญอืน ๆ ของ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ใชก้ารประชุมคณะกรรมการชุด

ต่าง ๆ รวมถึงการระดมความคิดของบุคลากรเพือให้เกิดความรดักุมในการตัดสินใจ ทังด้านความเสียงและ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึน สนับสนุนให้บคุลากรทุกส่วน มีส่วนรว่มในการคิด แก้ไขปญหา และทํางานเชงิรุก ทํา
ให้ทุกคนรบัรูถึ้งเรองในสายงานอืนๆ ทีมีความเกียวโยงกันและมีผลต่อ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

นอกจากนี ยังจดัให้มีระบบการทํางานทีได้รบัการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ซงึในปทีผ่านมาผล
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามยุทธศาสตร ์รายงานการเงน เปนไป
ด้วยความเรยบรอ้ย ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนทีต้องปรบัปรุง ได้ดําเนินการแก้ไขเพิมเติมตาม

ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
(2) การประเมินผลการดําเนินการ 

สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานักงาน
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ หัวหน้าฝาย และบุคลากร ตามประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สําหรบัผู้ปฏิบัติงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจาํป 2565  โดยผลการประเมินการปฏิบติังานของ 
ราชวทยาลัยฯ กําหนดให้เลขาธิการฯ เปนผู้กํากับดูแลและให้ความเห็นชอบในการเลือนเงนเดือน และ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร ์รวมทังการประเมินด้านธรรมาภิบาล และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าฝาย โดยมีผู้ชว่ยเลขาธกิารฯ และรองเลขาธกิาร ตามลําดับ  และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองเลขาธกิารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เปนประธาน ผลการประเมินการปฏิบัติงานจะนํามาพิจารณาประกอบการเลือนเงนเดือน และแจ้งไปยัง
หัวหน้าฝายและบุคลากรเปนรายบุคคล เพือใช้เปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและการ
ฝกอบรมเพือเพมิศักยภาพ รวมทังใชใ้นการปรบัปรุงระบบการนําองค์กร แลกเปลียนเรยนรูก้ารบรหารจดัการ
ทีมีประสิทธภิาพกับผู้บรหารระดับสูงของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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ตารางที 1.2 ก(2) แนวทางการประเมิน 
ผู้รบัการประเมิน  ผู้ประเมิน แนวทางการประเมิน/ตัวชี วัดในการ

ประเมิน 
รอบการประเมิน การใชป้ระโยชน์จาก 

ผลการประเมิน 
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร
สํ า นั ก ง า น ร า ช
ว ท ย า ลั ย จุ ฬ า
ภรณ์ 

เลขาธกิารฯ - ผลสัมฤทธขิองงาน 
- พฤติกรรมการปฏิบติังาน 
- สมรรถนะด้านการบรหารจดัการ 

2 ครงั/ป ปรบัเลอืนเงนเดือน 
การพัฒนารูปแบบต่าง 
ๆ เชน่ สัมมนา การ 
ฝกอบรมและอืน ๆ 

หัวหน้าฝาย ผู้ ช่ ว ย เ ล ข า /
รองเลขา 

- สมรรถนะหลัก 
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที
ปฏิบัติตามทกํีาหนด 

2 ครงั/ป 

บุคลากร หั วหน้ าฝาย /
หัวหน้างาน 

- สมรรถนะหลัก 
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที
ปฏิบัติตามทกํีาหนด 

2 ครงั/ป 

 
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจร ยธรรม 
(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรบัรองคุณภาพ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เปนส่วนงานในการบรหารจดัการของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีฝาย
นิติการเปนผู้รบัผิดชอบในการยกรา่ง หรอตรวจสอบข้อบงัคับ ระเบียบ ประกาศ หรอแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และเปนฝายเลขานุการในการนําเสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศใน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของราชวทยาลัยฯ  เช่น คณะกรรมการกลันกรองการรา่งกฎหมาย ระเบียบและ

ข้อบังคับ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปญญาและนวัตกรรมของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เพือ
ดําเนินการตามขันตอนในการออกบังคับใชใ้นราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีทีการดําเนินงานใด ๆ อาจส่งผล
กระทบเชงิลบในด้านการบรการหรอการปฏิบัติต่าง ๆ ต่อบุคลากร ผู้รบับรการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ความต้องการของบุคลากร ผู้รบับรการกลุ่มต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงสารสนเทศทีได้จากการวเคราะห์สภาพแวดล้อม สือสังคมออนไลน์ มาพิจารณาดําเนินการจดัทํา
แผนบรหารความเสียงเพือมาดําเนินการและวางมาตรการในการปองกันผลกระทบ คาดการณ์ล่วงหน้าที

เกียวข้องกับความเสียงทีเปนข้อกังวลของบุคลากร ผู้รบับรการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ในส่วนของจรยธรรมต่าง ๆ ด้านการบรการและการบรหารจดัการทรพัยากร เพือให้เกิดความมันใจ
ต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงาน เปนการบรหารและควบคุมปจจัย กิจกรรมและ

กระบวนการทีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย เชน่ งบประมาณ ชอืเสียง การฟองรอ้งจากการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรอความคุ้มค่า ซึงผู้อํานวยการสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ใชเ้ปนแนวทางควบคุม 

หากมีการดําเนินการใดเสียงทีจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ผู้รบับรการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีการประชุม
คณะกรรมการทีเกียวข้องรว่มกันเพือเสนอการปรบัปรุง แก้ไข หรอพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรอ
แนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับบรบทการปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคต รวมถึงตรวจสอบการทํางานของ

สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ถูกต้องและครบถ้วนจากฝายตรวจสอบภายใน  
 
(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจร ยธรรม 

 ผู้อํานวยการสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งเสรมให้บุคลากรภายในสํานักงานราชวทยาลัย     
จุฬาภรณ์ ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับโดยเฉพาะทีเกียวข้องกับจรยธรรม จรรยาบรรณ และวนัย
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ของผู้ปฏิบัติงานในราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ทําให้มันใจได้ว่าการปฏิบัติงานทุกด้านของสํานักงานราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ เปนไปอย่างมีจรยธรรม เปนไปตามวัฒนธรรมองค์กร CHULABHORN ด้าน Honesty โดยมีการ 
1) กําหนดแผนงาน กลยุทธแ์ละตัวชวีัดด้านองค์กรคุณธรรม กําหนดกิจกรรมการกํากับองค์กรทีดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปรง่ใส โดยมีฝายบรหารความเสียงและธรรมาภิบาลทําหน้าทีสรา้งการ
รับรู ้การปฏิบัติงานเพือให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสทัวทังองค์กร 2) ส่งเสรมให้บุคลากรเข้ารับ 
การฝกอบรมคุณธรรม จรยธรรมตามจรรยาบรรณของบุคลากร เพือชแีจงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับต่าง ๆ รวมถึง

แนวปฏิบัติทีเปนไปตามข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยประมวลจรยธรรม พ.ศ. 2564 ให้ทุกคน 
ถือปฏิบัติ 3) ประกาศเจตนารมณ์ เรอง การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ในการดําเนินงานขององค์กร 
(ITA) โดยมีเปาหมายต้องได้รบัคะแนน ITA ไม่ตากว่า 95 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผ่านทาง 
website 4) จัดกิจกรรมส่งเสรมคุณธรรมจรยธรรมผ่านฝายโครงการตามพระดํารและงานส่วนพระองค์ 
เพือให้การชว่ยเหลือผู้ปวย และผู้ประสบภัยต่าง ๆ รวมไปถึงโครงการต่าง ๆ ภายใต้พันธกิจด้านการสืบสาน
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปญญาท้องถิน ตลอดจนการหล่อหลอม 
ความจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตรย์  
 

ค. การสรา้งประโยชน์ให้สังคม 
(1) ความผาสุกของสังคม 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้คํานึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม ซึงเปนส่วนหนึง

ในยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาการบรการอย่างต่อเนือง และการบรหารจดัการทรพัยากรอย่างมีประสิทธภิาพ  
โดยดําเนินการภายใต้ปรชัญาขององค์นายกสภาราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ “เปนเลิศเพือทุกชวีต” มีฝายโครงการ
ตามพระดํารและงานส่วนพระองค์น้อมนําเปาหมายการลดความเหลือมลาต่อการเข้าถึงการบรการสุขภาพ 

ด้วยการจดัโครงการบรการหน่วยแพทย์พระราชทานเพือชว่ยเหลือ ติดตามดูแลผู้ปวยทังในชุมชนใกล้เคียง 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และในพืนทีทุรกันดารต่าง ๆ อย่างต่อเนือง ทังยังอัญเชญิสิงของ และยาพระราชทาน
ไปยังผู้ประสบภัยในพืนทีต่าง ๆ ตามทีโปรดเกล้าฯ และจัดทํารายงานสรุปทูลเกล้าฯ ถวายองค์นายกสภา   
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 นอกจากนี ผู้อํานวยการสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการส่งเสรมความผาสุกและ
ประโยชน์อันพึงได้ของบุคลากรภายใน สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยการดําเนินนโยบายด้านพลังงาน
และส่งเสรมสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีฝายบรการกลางรบัผิดชอบในการบํารุงรกัษาระบบประกอบ
อาคาร งานโยธาและอาคารสถานที งานเคหะบรการ การให้บรการส่วนกลางของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝายอํานวยการรกัษาความปลอดภัยรบัผิดชอบงานรกัษาความปลอดภัย และฝาย
เครองมือทางวทยาศาสตรแ์ละการแพทย์รบัผิดชอบในการจดัหา ตรวจสอบและบํารุงรกัษาเครองมือแพทย์
ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน รวมถึงยังมีกิจกรรม/โครงการทีส่งเสรมความผาสุกสังคมและสนับสนุนชุมชน ดัง
แสดงในตารางที ตาราง 1.2ค(1) ในปการศึกษา 2564 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์โดยฝายนิติการได้
ดําเนินกิจกรรมจิตอาสาในราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนือง เช่น กิจกรรมจิตอาสาราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ “รูร้กัสามัคคี ทําดีเพือพ่อ” เมือวันที 3 ธนัวาคม 2564 กิจกรรมจติอาสาราชวทยาลัยจุฬา
ภรณ์ “เราทําความดีด้วยหัวใจ” เมือวันที 27 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรมลงพืนทีบรเวณใกล้เคียง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพือให้ความรูแ้ละคําแนะนําในการปองกันตนเองจากโรคติดเชอืไวรสัโคโรนา 2019 
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(COVID-19)  ทําความสะอาดในบรเวณพืนทีของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์และบรเวณใกล้เคียง ตลอดจนการ
รว่มบรรจุสิงของ และยาพระราชทาน และในช่วงวกฤตการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการจดัตังศูนย์บรการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชอืไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนทัวไป บุคลากรของสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ จงึได้มีโอกาสเข้ารว่ม
ให้บรการแก่ประชาชนทีเข้ารบัการฉีดวัคซนี ณ ศูนย์ฉีดวัคซนีของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ในรูปแบบจิตอาสา
เพือสนับสนุนงานของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วย 

 
ตาราง 1.2ค(1)  กิจกรรม/โครงการทีส่งเสรมเสรมความผาสุกสังคมและสนับสนุนชุมชน 

การส่งเสรมความ
ผาสุก 

กิจกรรม/โครงการ 

ด้านสังคม จดักิจกรรมจติอาสา “รูร้กัสามัคคี ทําดีเพือพ่อ” ในการประชาสัมพันธใ์นความรูก้ารปองกันการแพรเ่ชอื
ของโรคระบาด แจกจา่ยแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด หน้ากากอนามัย ทําความสะอาดพืนที
โดยรอบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บรเวณคลองเปรมประชากร และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการรว่มอํานวย
ความสะดวกในการให้บรการในศูนย์ฉีดวัคซนี 

ด้านสิงแวดล้อม ส่งเสรมและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิงแวดล้อม เช่นการบําบัดนาเสีย,การคัดแยกและกําจดัขยะ, การ
ควบคุม ติดตามตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพอากาศภายในอาคารผ่านระบบ IoT,การควบคุมปองกัน 
สัตว์ และแมลงพาหะ, การควบคมุมลพิษทางอากาศพืนทีก่อสรา้ง 

ด้านบรการสุขภาพ ดูแลสุขอนามัยของประชาชน บรเวณโรงพยาบาลจุฬาภรณ ์เชน่ ชุมชนเคหะหลกัสี  
เปนเครอข่ายจติอาสาให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการชว่ยเหลือประสานงานผู้ปวยในการรบัยา บรรจุ
หีบห่อตามรายชอืจากเภสัชกรและจดัส่งยาให้ผู้ปวยทางไปรษณีย์  

 
(2) การสนับสนุนชุมชน 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านฝายโครงการตามพระดํารและงานส่วนพระองค์มีการกําหนด

ชุมชนตามพระปณิธาน/พระดํารในการยกระดับคุณภาพชีวตประชาชนชาวไทย เช่น ชุมชนโดยรอบ 
โรงพยาบาลมกุฎคีรวัน โดยรว่มกับมูลนิธแิพทย์อาสา พอสว. เปนประจาํทุกเดือน เดือนละ 1 ครงั และใน
พืนทีห่างไกลทัวทุกภูมิภาค รวมถึงมีการสํารวจความต้องการของชุมชนและนําข้อมูลมาวเคราะห์เพือกําหนด

องค์ความรูที้จําเปนซึงนอกเหนือไปจากบรการทางการแพทย์ เพือถ่ายทอดความรู ้ลดค่าใช้จ่าย และ
ระยะเวลาการเดินทางไปโรงพยาบาล สรา้งความเข้มแข็งด้านสุขอนามัยทีดี เข้าถึงการรกัษาพยาบาลอย่าง
เท่าเทียม มีคุณภาพชวีตทีดีขึน ทังนีได้รบัความรว่มมือจากมูลนิธแิพทย์อาสา พอสว. และจงัหวัดแพทย์อาสา

ซงึในปจจุบนัมี ๖๓ จงัหวัด 
ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้รบัความรว่มมือและไว้วางใจจากชุมชนสูง มีศักยภาพทีจะนําไปสู่การ

พัฒนาเปนต้นแบบการบรหารจดัการชุมชนด้านสุขภาพ รวมทังสามารถเปนแหล่งฝกปฏิบัติการสําหรบันิสิต
นักศึกษาแพทย์และวทยาศาสตรสุ์ขภาพทังของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทีเข้ารว่ม
โครงการในแต่ละพืนที 
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หมวด 2 กลยุทธ์  
2.1 การจัดทํากลยุทธ์  
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์  
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
 ผู้บรหารระดับสูงของราชวทยาลัยฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ทีม
ผู้บรหารของราชวทยาลัยฯ รวมถึงคณะทํางานการขับเคลือนยุทธศาสตรที์ 1 – 4 ได้จดัทําแผนยุทธศาสตร์
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ป (2560 – 2564) ทีสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสภาราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้รบัอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที 31 ตุลาคม 
2560 ได้กําหนดยุทธศาสตรใ์นการดําเนินงานตามภารกิจของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสอดรบักับปรชัญา 
ปณิธาน พระราชบัญญัติราชวทยาลัยจุฬาภรณ์กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที 2 (พ.ศ. 2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจนสอดคล้องกับ
การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการสภาราชวทยาลัยฯ ทําหน้าทีกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของราชวทยาลัยฯ ให้มีประสิทธภิาพ และเกิดผลสัมฤทธติามเปาหมายทีกําหนดไว้ ในการบรรลุ

วสัยทัศน์ “ ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปนสถาบันระดับโลกในด้านวทยาศาสตร ์การค้นคว้าวจัย การศึกษา 
และการบรการทางสุขภาพ” และได้มีการแต่งตังคณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตรร์าชวทยาลัย จุฬาภรณ์ 
ตังแต่ป 2561 ทําหน้าทีในการขับเคลือนและผลักดันยุทธศาสตร์ และติดตามผลการดําเนินการ เพือ

วเคราะห์ปญหาและอุปสรรคทีเกิดขึน รวมทังให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทีเกียวข้อง เพือ
ดําเนินการแก้ไขปรบัปรุงการดําเนินงานให้บรรลุผลยิงขนึ มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรร์ะดับราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในผ่าน intranet เมือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เพือประกาศให้บุคลากร

ภายในหน่วยงานได้ทราบ และได้มีการทบทวนและปรบัปรุงแผนยุทธศาสตร ์ครงัที 2 และ 3 ให้สอดรบักับ
สถานการณ์ มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการสภาราชวทยาลัยจุฬา
ภรณ์ ไปปรบัปรุงแผนยุทธศาสตร ์และเผยแพรยุ่ทธศาสตรฉ์บับปรบัปรุงในเว็บไซต์ของราชวทยาลัยจุฬา

ภรณ์ เพือสรา้งความรูค้วามเข้าใจแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกทีสนใจ โดย สํานักงานราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ รบัผิดชอบในการขับเคลือนในประเด็นยุทธศาสตรท์ี 4 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และระบบงานสู่

องค์กรสมรรถนะสูงทีมีวสัยทัศน์รว่มอย่างยังยืน (Human Resource and Organization Development 
for High Performance and Sustainable Organization) เปนหลัก 
 เพือให้บรรลุผลตามตัวชวัีดกลยุทธ ์ราชวทยาลัยฯ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ ์และการถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์ แบ่งออกเปน 4 ระยะ ได้แก่ 1) การวเคราะห์องค์กร มีการรวบรวมและวเคราะห์ข้อมูลโดย
คณะกรรมการสภาราชวทยาลัยฯ ผู้บรหารและผู้บังคับบัญชาของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ รว่มประชุมวเคราะห์
ปจจัยและข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกทีสําคัญ ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรยน 

ผู้รบับรการ คู่ความรว่มมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร มาวเคราะห์สถานการณ์ กําหนดตัวชวัีด ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร ประเมินผลกระทบทีส่งผลต่อการแข่งขัน 2) การพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยใชก้ารวเคราะห์ 
SWOT ในการกําหนดบรบทเชงิกลยุทธ ์ผ่านการระดมสมอง และอภิปรายเพือหาข้อสรุปเพือจดัทําแผนกล

ยุทธ ์โดยกําหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร ์กําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ์ผลสัมฤทธทิีสําคัญและกลยุทธ ์
โดยใช้ TOWS Matrix จัดลําดับความสําคัญ ตังเปาหมายระยะสันและระยะยาว เพือสรุปเปนรา่งแผน
ยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านคณะกรรมการบรหารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และสภาราชวทยาลัยจุฬา
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ภรณ์ เพือพิจารณารบัรองแผนยุทธศาสตร ์ป 2560 – 2564 3) การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ  ราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ นําขนึ website intranet เพือประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบ ให้หัวหน้าฝายต่าง ๆ 
ถ่ายทอดเปาหมายเชงิยุทธศาสตร ์ผลสัมฤทธทิีสําคัญ และตัวชวีัดกลยุทธสู่์บุคลากรทุกระดับผ่านการประชุม 

และช่องทางการสือสารต่าง ๆ ให้รบัทราบและนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีการแจ้งเวยนให้ทุก
หน่วยงานจัดทําข้อเสนอ คําขอตังงบประมาณรายจ่ายประจาํปภายใต้กรอบของยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยฯ 
ระยะเวลา 5 ป สนับสนุนการขับเคลือนยุทธศาสตรท์ัง 4 ยุทธศาสตร ์และได้นํากรอบงบประมาณรายจา่ย

ประจาํปงบประมาณทังจากแหล่งเงนงบประมาณแผ่นดินและงบเงนรายได้ เสนอทีประชุมคณะกรรมการสภา
ราชวทยาลัย และจัดประชุมชีแจงหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทบทวนปรบังบประมาณตามทีได้รบัจัดสรร เพือให้
หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าใจการขับเคลือนยุทธศาสตรฯ์ ผ่านการจดัทําโครงการ/กิจกรรมในความรบัผิดชอบ ซงึ
สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติและยุทธศาสตรก์ารกระทรวงการอุดมศึกษา วทยาศาสตร ์วจยั และนวัตกรรม 
รวมถึงสนับสนุนมาตรฐานโรงพยาบาล เมือดําเนินการแล้วเสรจ็ฝายนโยบาย แผนและงบประมาณ รวบรวม
และจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปของราชวทยาลัยฯ เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร ์และเผยแพรใ่นระบบ Intranet เพือให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รบัทราบ 
และใชเ้ปนแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และ 4) การวัดผลและทบทวน  คณะกรรมการขับเคลือน

ยุทธศาสตรที์ 1-4 ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชขีองแผนปฏิบัติการและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
ประจําป มารวบรวมวเคราะห์ผลการดําเนินงาน ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรแ์ต่ละยุทธศาสตร์ 
นําเสนอต่อเลขาธิการราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ทีประชุมผู้บรหาร และคณะกรรมการสภาราชวทยาลัยฯ 

ตามลําดับ  

 
รูปที 2.1ก(1)-1 ยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยฯ ป พ.ศ. 2560 – 2564 

เนืองจากแผนยุทธศาสตร์ราชวทยาลัยฯ ป 2560 – 2564 จะสินสุดลง จึงได้มีการแต่งตัง
คณะกรรมการดําเนินการจดัทํายุทธศาสตรร์าชวทยาลัยฯ ฉบับที 2 ระยะเวลา 6 ป (พ.ศ. 2565 - 2570) โดย
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มีกระบวนการดําเนินงานตามรูปที 2.1ก
(1)-2 เทคนิคและเครองมือทีใช้ได้แก่ 
ก ารคาดการณ์อนาคต ก ารสร้า ง

วสัยทัศน์ และการพยากรณ์แบบมอง
ย้อนหลัง (Backcasting) สนใจ โดย 
สํ า นักง านราชวทยาลัย จุฬาภ ร ณ์  

รบัผิดชอบในการขับเคลือนในประเด็น
ยุ ทธ ศ า สต ร์ ที  4 พัฒ นา สู่ อ ง ค์กร
สมรรถนะสูงทางด้านบรหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ และสิงแวดล้อมใน
ก า ร ทํ า ง า น  ( Reinforcing Smart 
System, Smart People and Smart 
Workplace) โดยมีเปาประสงค์มุ่งเน้น
ในการปฏิ รูปโครงสร้างและระบบ

บรหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธภิาพ 
คล่อง ตัวและมีธรรมาภิบาล ตอบ
วสัยทัศน์ พันธกิจและเปาหมายของ

ราชวทยาลัยฯ ด้วยการสรา้งบุคลากรให้
มี สมรรถนะ สู งตามสายงาน  และ
สมรรถนะหลักขององค์กร  

 
รูปที 2.1ก(1)-2 กระบวนการจดัทํายุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 6 ป (พ.ศ. 2565 – 2570) 
 
(2) นวัตกรรม  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ กระตุ้นให้เกิดการสรา้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
ทํางานและการให้บรการทีมีคุณภาพ สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก งบประมาณ ทรพัยากร รวมถึงปจจยัและ
ความได้เปรยบเชงิกลยุทธด้์านเทคโนโลยี มากําหนดเปนโอกาสเชงิกลยุทธ ์โดยมีการเปลียนแปลงทีเกิดจาก
การผลักดันด้านนวัตกรรมเพือนําไปสู่ Digital Ecosystem ในการพัฒนาโครงสรา้งพืนฐานรองรบั Digital 
Campus และการออกแบบกระบวนการทํางานใหม่ให้เปน Totally Digitalized Organization เชน่ ในป
ทีผ่านมา ฝายบรหารการเงนการคลังได้ทบทวนกระบวนการจา่ยเงนของผู้ปวยเพืออํานวยความสะดวกด้วย
การส่งข้อความ SMS และให้ผู้ปวยโอนผ่านระบบ Internet banking เปนต้น 
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 รูปที 2.1ก(2) ความเชอืมโยงของแผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) กับเปาประสงค์หลัก (Objective) ของยุทธศาสตรที์ 4 
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(3) การวเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีกระบวนการรวบรวมและวเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภายในและ
ภายนอกทีสําคัญ ใชข้้อมูลรายงานผลการติดตามยุทธศาสตรแ์ละตัวชวัีดสําคัญในปทีผ่านมา คู่ความรว่มมือ 

ผู้ส่งมอบ ความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตรากําลังของบุคลากร แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลการเปลียนแปลงของกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/มาตรฐาน
ทีเกียวข้อง เศรษฐกิจ/สังคม / สิงแวดล้อม/เทคโนโลยีมาเปนข้อมูลประกอบการวเคราะห์สมรรถนะของ

องค์กร รวมทังใช้ข้อมูลจากการวเคราะห์สภาพแวดล้อมบทบาทหน้าที และขอบเขตการดําเนินงานของ 
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มาประกอบการวเคราะห์ SWOT, TOWS Matrix นําไปสู่การวเคราะห์และ
กําหนดกลยุทธแ์ละเปาหมายการดําเนินงานของ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ทบทวนระบบงานหลักและ
ระบบงานสนับสนุน เพือให้มีความสอดคล้องกับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รวมถึงการปรบั
โครงสรา้งการบรหารงาน เพือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ์ 
 
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
 ผู้บรหารระดับสูงของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ 

สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกเปน 4 ระบบงาน 25 กระบวนงาน เพือเกือหนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) ระบบงานสนับสนุนการศึกษา จํานวน 5 กระบวนงาน 2) ระบบงานบรการและสิง
สนับสนุนการเรยนรู ้จาํนวน 2 กระบวนงาน 3) ระบบงานให้บรการและสนับสนุนบรการวชาการ จํานวน 4 

กระบวนงาน และ 4) ระบบงานสนับสนุนการบรหารจดัการ จาํนวน 14 กระบวนงาน ซงึระบบงานเปนระบบ
สนับสนุนการดําเนินงานของทังราชวทยาลัยฯ และวทยาลัยวทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟาจุฬาภรณ์ ทีมุ่งเน้น
การใช้ทรพัยากรรว่มกัน ลดการซาซ้อน ในแต่ละระบบงานจะมีการดําเนินงานทีเชอืมโยงกัน เพือให้แต่ละ

ระบบงานบรรลุผลสําเรจ็ ตอบสนองต่อตัวชวีัดทีกําหนดไว้ และมีการทบทวน ติดตามเพือปรบัปรุงระบบงาน 
โดยรบัฟงข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความรว่มมือ และบุคลากรทีเกียวข้อง การบรหารงานทัง 4 
ระบบงาน ดําเนินการตามสายการบังคับบัญชา และมีผู้บรหารระดับสูง ได้แก่ รองเลขาธิการฯ ผู้ช่วย
เลขาธกิารฯ ผอ. สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ หัวหน้าฝายต่าง ๆ รว่มกันพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนา 
และออกแบบกระบวนงาน ข้อกําหนดทีสําคัญ ผลผลิต และผลลัพธข์องระบบงานทีสําคัญ 
 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธที์ สําคัญ และ (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ กําหนดวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธห์ลัก และยุทธศาสตรเ์ชงิพันธกิจ 
โดยตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ ์การใช้ประโยชน์จากความได้เปรยบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะหลักขององค์กร และความต้องการของผู้รบับรการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีสําคัญ ดังแสดงในตาราง 
2.1ข(1) 
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ตาราง 2.1ข(1)  วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์
การพิจารณาวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์  วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์  กลยุทธ ์

พัฒนาการบรการตามพันธกิจของราช
วทยาลัยฯ 

เพือให้การบรหารจัดการมีประสิทธภิาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รบับรการ
และเปนทียอมรบัจากหน่วยงานภายนอก 

พัฒนากระบวนการทํางานด้านการ
ให้บรการด้วยความรวดเรว็ ถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีจติบรการ 

พัฒนาการบรหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

เพือให้บรการด้วยความถูกต้อง รวดเรว็ 
ผู้ร ับบรการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อระบบบรหารจัดการ
ขององค์กร 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที
ทันสมัยเพือตอบสนองผู้รบับรการ 

เ พือ ใ ห้ ระบ บแ ละกล ไกการบรหาร
ทรพัยากรภายในมีประสิทธภิาพสูงขึน 

พัฒนาการบรหารจัดการองค์กรด้วย
ระบบประกันคุณภาพ 

เพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ
ความรู ้คุณธรรมและจรยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนาศักยภาพการบรหารและพัฒนา
บุคลากร 

เพือบรหารจดัการสินทรพัย์เพือใชใ้นการ
ปฏิบัติตามพันธกิจของราชวทยาลัยฯ 

พัฒนาและปรบัปรุงอาคารสถานที ภูมิ
ทัศน์และการบรหารจดัการพืนทีเปนมิตร
ต่อสิงแวดล้อม 
พัฒนาระบบการบรหารอสังหารมทรพัย์ 
และออกประกาศ ระเบียบ/ข้อบังคับ
ต่างๆ ทเีกียวข้อง 

 
2.2 การนํากลยุทธไ์ปปฏิบัติ 
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
(1) แผนปฏิบัติการ 

หลังจากมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรข์องราชวทยาลัยฯ ผ่านทาง intranet เพือประกาศให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบ และนําไปเปนแนวทางสู่การปฏิบัติ หัวหน้าฝายต่าง ๆ ถ่ายทอดเปาหมาย
เชงิยุทธศาสตร ์ผลสัมฤทธทิีสําคัญ และตัวชวัีดกลยุทธสู่์บุคลากรทุกระดับผ่านการประชุม และชอ่งทางการ

สือสารต่าง ๆ ให้รับทราบและนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ผลักดันให้เกิดการขับเคลือนแผน
ยุทธศาสตรไ์ปในทิศทางเดียวกัน และตอบวสัยทัศน์ของราชวทยาลัยฯ โดยในแต่ละป สํานักงานราชวทยาลัย

จุฬาภรณ์ ได้ทบทวนผลการดําเนินงาน และสรุปผล รวมทังวเคราะห์ปญหาและอุปสรรคทีทําให้การ
ดําเนินงานสําเรจ็ หรอไม่สําเรจ็ตามแผน  

ในปงบประมาณ 2565 ฝายนโยบาย แผนและงบประมาณ ได้นําผลการทบทวนผลลพัธที์สําคัญตาม

แผนปฏิบัติการในปทีผ่านมา (ปงบประมาณ 2564) โดยได้เพิมกระบวนการทบทวนความเปนไปได้ระหว่าง
แผนปฏิบัติการ ขีดความสามารถ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมทีจาํเปน ส่งผลให้อัตรา
รอ้ยละการบรรลุความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนเพิมขนึ  

(2) การนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
 ฝายนโยบาย แผนและงบประมาณแจ้งเวยนให้ทุกหน่วยงานจัดทําข้อเสนอคําขอตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําป โดยระบุตัวชีวัดความสําเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม และค่าเปาหมายของตัวชีวัดตาม

แผนปฏิบัติการเพือวัดความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนฯ ภายใต้กรอบวงเงนทีได้รบัการจัดสรร 
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หัวหน้าฝายต่าง ๆ ถ่ายทอดแผนสู่บุคลากรในแต่ละฝาย รวมถึงมอบหมายความรบัผิดชอบ และจัดทําเปน
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน เปนผู้รบัผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาํป สือสารไปยังคู่ความรว่มมือ 
หากมีการปรบัเปลียนโครงการในแผนปฏิบัติการทีส่งผลต่อคู่ความรว่มมือ ทังนี ฝายนโยบาย แผนและ

งบประมาณ ทําหน้าทีกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวม โดยเปรยบเทียบเปาหมาย และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตรเ์ปนรายไตรมาส โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
เพือปรบัปรงุการดําเนินงาน และเสนอต่อเลขาธกิารฯ และสภาราชวทยาลัยฯ ต่อไปตามลําดับ 

 ในปงบประมาณ 2565 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการปรบัโครงการในแผนปฏิบัติการทียัง
เกิดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรง่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 ให้สอดคล้องกับเปาหมาย 
ตัวชวีัด มีการปรบัแผนการดําเนินโครงการ ปรบัปรุงรูปแบบการจัดโครงการ ระยะเวลาและงบประมาณ 
เพือให้สามารถดําเนินการต่อไปได้    
(3) การจัดสรรทรพัยากร 
ฝายนโยบาย แผนและงบประมาณมีการแจ้งเวยนให้ทุกหน่วยงานจัดทําข้อเสนอ คําขอตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ราชวทยาลัยฯ ระยะเวลา 5 ป สนับสนุนการขับเคลือน
ยุทธศาสตรทั์ง 4 ยุทธศาสตร ์ซงึอยู่ในระยะที 3 การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ซงึครอบคลุมทังทรพัยากรด้าน

บุคลากรและงบประมาณ ทังจากแหล่งเงนงบประมาณแผ่นดินและงบเงนรายได้ จัดสรรทรพัยากรโดย 1) 
วเคราะห์งบการเงน การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจําป  ทังนีคณะกรรมการบรหารราช
วทยาลัยฯ ได้นําข้อมูลดังกล่าวไปบรหารจัดการเพือก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการบรหารจัดการให้มี

ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล รวมทังเพิมโอกาสในการแข่งขัน 2) การวเคราะห์จัดทํางบประมาณโดยใช้ป จจัย
นําเข้า ได้แก่ กรอบค่าจา้งบุคลากรทีจะเพิม ความต้องการของโครงการหลัก จาํนวนนิสิตทีมีแนวโน้มลดลง 
รายรบัรายจ่ายของปทีผ่านมา เพือคาดการณ์ประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย โดยใช้ฐานข้อมูล

รายรับจรง-รายจ่ายจรง 3 ปย้อนหลัง ร่วมประกอบการพิจารณา แล้วรวบรวมสรุปเสนอทีประชุม
คณะกรรมการบรหารราชวทยาลยัฯ พิจารณา โดยให้ความสําคัญกับโครงการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
โดยเฉพาะโครงการทีเปนการเปลียนแปลงหลักก่อนเปนอันดับแรก เพือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการทบทวนปรบัลดงบประมาณตามทีได้รบัจัดสรร และให้หน่วยงานนําไปดําเนินการผ่านการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ ซึงสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติและยุทธศาสตรก์ระทรวงการ
อุดมศึกษา วทยาศาสตร ์วจัย และนวัตกรรม และ 3) การกํากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละ
หน่วยงานทังหมดของราชวทยาลัยฯ ซึงมีการกํากับติดตามการใช้จ่ายเงนงบประมาณแผ่นดินและเงน
งบประมาณรายได้เปนรายเดือนและรายงานในทีประชุมคณะกรรมการบรหารราชวทยาลัยฯ ในกรณีทีมี
โครงการเรง่ด่วน หน่วยงานสามารถจดัทํางบประมาณเพิมเติมในระหว่างกลางป เพือขอเสนออนุมัติจากสภา
ราชวทยาลัยฯ ได้ 

นอกจากนี ฝายบรหารความเสียงและธรรมาภิบาลมีการติดตามการดําเนินการตามแผนบรหารความ
เสียงและควบคุมภายใน โดยมีการระบุปจจยัเสียงและมาตรการบรหารและควบคุมความเสียงทีชดัเจนในแต่
ละด้าน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล ตามอํานาจหน้าทีทีคณะกรรมการสภาราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบหมาย 
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(4) แผนด้านบุคลากร 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝายบรหารทรพัยากรบุคคลและฝายพัฒนาทรพัยากรบุคคล
ร่วมกันบรหารความต้องการด้านขีดความสามารถและกรอบอัตรากําลังทีเหมาะสม กําหนดแผนด้าน

ทรพัยากรบุคคลทีสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติการระยะสันและระยะยาว เพือพัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายอาชพี มีทักษะความรู ้คุณธรรมและจรยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนวางแผนจัดทํากรอบอัตรากําลังและตังงบประมาณการจัดจ้างอัตรากําลังตามความต้องการ โดย

จัดทําแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลของราชวทยาลัยฯ ทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ราชวทยาลัยฯ 
ประกอบด้วย การพัฒนาองค์กร (Organization management) การบรหารทรพัยากรบุคคล (Human 
resource management) และการพัฒนาทรพัยากรบุคคล (Human resource development) มีการ
รวบรวมข้อมูลบุคลากรในเรองการกระจายบุคลากรตามช่วงอายุ กําหนดคุณวุฒิของบุคลากร รวมทังการ
สํารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความผูกพันของบุคลากร ความต้องการในการพัฒนาตนเอง และผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพือรองรับต่อการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ์และเพือให้สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ความสามารถ และปรบัตัวได้ทันต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลง สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนา

บุคลากรใน 2 กลุ่มคือ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
และความก้าวหน้าในสายอาชพี กลุ่มผู้บรหาร มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการบรหารให้มีทักษะประสบการณ์ด้าน
การบรหารและเตรยมพรอ้มในการสืบทอดตําแหน่ง 

 
รูปที 2.2ก(4)  แผนแม่บทด้านทรพัยากรบคุคล ป 2562 – 2566 

(5) ตัววัดผลการดําเนินการ และ (6) การคาดการณ์ผลการดําเนินการ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการกําหนดกลยุทธ ์กิจกรรม/โครงการ และตัวชวัีดเพือประเมิน

ความสําเรจ็ของแผนยุทธศาสตร ์มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาํป ดัง
แสดงในตารางที 2.2ก(1) เพือผลักดันให้องค์กรไปสู่เปาหมายตามวสัยทัศน์ โดยฝายนโยบาย แผนและ
งบประมาณ ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการทุกไตรมาสเพือกระตุ้นให้มีการดําเนินการตามแผน มีการ

ประเมินผลการดําเนินการทีแสดงให้เห็นผลสําเร็จในการจัดกิจกรรม/โครงการตามตัวชีวัดของแผน
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ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการเพือรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร ์ซึงจะทําการทบทวน 
วเคราะห์ ปรบัปรุงการดําเนินการ และถ่ายทอดไปยังผู้เกียวข้องเพือสรา้งความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน ผู้บรหารราชวทยาลัยฯ คาดการณ์ผลการดําเนินการ ตัวชวัีดทีสําคัญตามกรอบเวลาทังระยะสันและ

ระยะยาวโดยใชข้้อมูลประกอบการคาดการณ์ ได้แก่ ผลการดําเนินการทีผ่านมา ปจจัยภายนอกทีส่งผลต่อ
การดําเนินการ มาประกอบการกําหนดเปาหมายในรอบปถัดไป  
ข. การปรบัเปลียนแผนปฏิบัติการ 

 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีกระบวนการ
ปรบัแผนปฏิบัติการในกรณีทีมีสถานการณ์บังคับให้มี
การปรบัเปลียนแผนปฏิบัติการโดยใชก้ระบวนการ ดัง
รู ปที  2 .2 ข  แบ่ ง เ ปน  1 .  ก าร เ ปลี ยนแปลงจาก
สถานการณ์ปกติทัวไปกําหนดให้เปนอํานาจหน้าทีของ
ผู้บรหาร หัวหน้าฝายและฝายทีเกียวข้อง ในการ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนและปรบัแผนปฏิบัติ
การ 2. การเปลียนแปลงแผนทีเปนกรณีเรง่ด่วนฉุกเฉิน

ทีเกียวข้องกับนโยบาย มีการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลือนฯ เพือวเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบและ
แนวทางการปรบัเปลียนแผนปฏิบัติการเบืองต้น และ

มอบหมายให้ผู้บรหารทีรบัผิดชอบกําหนดแผนปฏิบัติ
การใหม่ และเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาเห็นชอบ 

หากการปรบัเปลียนแผนดังกล่าวได้รบัการอนุมัติ จึงจัดสรรงบประมาณทีกันไว้สําหรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เพือให้สามารถนําแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้ทันที และชีแจงความเข้าใจไปยังฝายทีเกียวข้อง เพือการ
ปฏิบัติทีถูกต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
 

สถานการณ์
ใหม่ทีมีการ

เปลียนแปลง

1. วเคราะห์
สถานการณ์ที

เกิดขึน

2. กําหนด
วัตถุประสงค์
และกลยุทธ์

3. ปรบัแผน
และจัดสรร
ทรพัยากร

4. สือสาร
และถ่ายทอด

5. ประเมินผล

รูปที 2.2ข กระบวนการปรบัแผนปฏิบัติการ
ในสถานการณ์บังคับ 
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ตารางที 2.2ก(1) แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประเด็นยุทธศาสตรที์ 1 เรง่พัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบรการสุขภาพ ทมีีคณุภาพสูง เพอืบรการสังคมและชุมชนทกุระดับด้วยความเปนเลิศจากผลงานวจยัทางวทยาการขันสูง 
เปาประสงค์ 
1. 01(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพทมีีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บรการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
2. 01(2) ให้บรการสุขภาพและเพิมศักยภาพเครอข่ายสถานบรการด้านมะเรง็ หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกกล้ามเนอื ด้วยวทยาการขันสงูของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

3. 01(3) สรา้งเครอข่าย Tele-Health Services ทใีห้บรการประชาชน ทุกพืนทีเปาหมายอย่างทวัถึง 
4. 01(4) พฒันานวัตกรรมบรการสุขภาพทีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ (Inclusive Healthcare Innovation) และสง่เสรมการพัฒนาวสาหกิจเพอืสังคม (Social Enterprises) 

ความสอดคล้องเชอืมโยงยุทธศาสตรร์าช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ 6 ป (ฉบับที 2 พ.ศ. 

2565-2570) 

1. งาน/โครงการ 
2. กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ หน่วย
นับ 

เปาหมายทงัป ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) ผลลพัธ ์(Outcome) จาก
การดําเนินงาน/ปญหา

อุปสรรค ประจาํป
งบประมาณ 

ยุทธศาส
ตร ์

เปาประสงค์    แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
เปาประส

งค์ 
ตัวชวีัด

เปาประสงค์ 
               

01 01(1) 1A1 1. กิจกรรมหลกั: 020 ทุนปรญญาเอกเพอืศึกษา
ต่างประเทศ 

10606001 
ฝายทรพัยากรบุคคล 

 35,780,000.00 - 12,523,000.00 - 7,156,000.00 - 5,367,000.00 - 10,734,000.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   1. จาํนวนทุนพัฒนาอาจารย ์  คน 36 - - -  - - - - -   
                  
   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 35,780,000.00 - 12,523,000.00 - 7,156,000.00 - 5,367,000.00 - 10,734,000.00 -   
   งบดําเนินงาน-อุดหนุน  บาท 35,780,000.00 - 12,523,000.00 - 7,156,000.00 - 5,367,000.00 - 10,734,000.00 -   
                  
1 01(1) 1A1 1. กิจกรรมหลกั: 034 ทุนพฒันาอาจารย์เพอืศึกษาต่อใน

ระดับปรญญาเอก/หลังปรญญาเอก/เฉพาะทาง 
10606001 
ฝายทรพัยากรบุคคล 

 113,694,300.00 - 39,793,100.00 - 22,738,900.00 - 17,054,100.00 - 34,108,200.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   1. จาํนวนทุนพัฒนาอาจารย ์  คน 111 - - -  - - - - -   
                  
   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 113,694,300.00 - 39,793,100.00 - 22,738,900.00 - 17,054,100.00 - 34,108,200.00 -   
   งบดําเนินงาน-อุดหนุน  บาท 113,694,300.00 - 39,793,100.00 - 22,738,900.00 - 17,054,100.00 - 34,108,200.00 -   
                  
1 01(4) 1D 8. กิจกรรมหลกั: 048 งานบรการประชาสัมพนัธแ์ละ

การตลาด 
10605002 
ประชาสัมพันธแ์ละ
การตลาด 

 1,300,000.00 - 535,000.00 - 255,000.00 - 305,000.00 - 205,000.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน   1,300,000.00  535,000.00  255,000.00  305,000.00  205,000.00    
   ตัวชวีัด               
   ผลการสํารวจการรบัรูเ้รองราชวทยาลัยจากภายนอกอยู่

ในระดับดีมาก 
 รอ้ยละ 95 -  -  -  - 95 -   

   ผลการสํารวจการรบัรูเ้กยีวกับศูนยก์ารแพทย์ภัทรมหา
ราชานุสรณ์อยู่ในระดับด ี

 รอ้ยละ 80        80    

   ความพึงพอใจต่อชอ่งทางการสือสารประชาสัมพันธ์ของ
ราชวทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก 

 รอ้ยละ 90        90    

   จํานวนผู้เข้ารบับรการในโรงพยาบาลทเีพมิขึนในแต่ละป  รอ้ยละ 20  20  20  20  20    
   รายได้จากการให้บรการของโรงพยาบาลทีเพิมขนึในแต่

ละป 
 ล้าน/ป 25  25  25  25  25    

   รายได้จากการระดมทุนมูลนิธฯิ ผ่านช่องทางบรจาค
ออนไลน์และE-Donation 

 ล้าน/ป 200  80  20  20  50    

   จํานวนมูลค่าการประชาสัมพนัธ ์(Total PR Value)  ล้าน/ป 500  200  100  100  100    
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ความสอดคล้องเชอืมโยงยุทธศาสตรร์าช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ 6 ป (ฉบับที 2 พ.ศ. 

2565-2570) 

1. งาน/โครงการ 
2. กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ หน่วย
นับ 

เปาหมายทงัป ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) ผลลพัธ ์(Outcome) จาก
การดําเนินงาน/ปญหา

อุปสรรค ประจาํป
งบประมาณ 

ยุทธศาส
ตร ์

เปาประสงค์    แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
เปาประส

งค์ 
ตัวชวีัด

เปาประสงค์ 
               

   จํานวนกิจกรรมประชาสัมพนัธแ์ละแถลงข่าศกัยภาพการ
ให้บรการด้านต่าง ๆ 

 ครงั/ป 12  3  3  3  3    

   จํานวนกิจกรรมบรการรณรงค์ส่งเสรมสุขภาพและบรการ
ความรูเ้พอืประชาชน 

 ครงั/ป 8  2  2  2  2    

   จํานวนสอืวดโีอทจีดัทําเพอืเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์
บรการ/โครงการ 

 คลิป 80  20  20  20  20    

   จํานวนการผลติและเผยแพรภ่าพยนตรโ์ฆษณาทางสอื
โทรทัศน ์

 ครงั 3  1  1  1  1    

   จํานวนผู้ Subscribe ติดตาม Youtube Chulabhorn 
Channel เพมิขนึ 

 ผู้ติดต
าม 

30000  23000  25000  28000  30000    

                  
   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 1,300,000.00 - 535,000.00 - 255,000.00 - 305,000.00 - 205,000.00 -   
   งบดําเนินงาน-อุดหนุน  บาท 1,300,000.00 - 535,000.00 - 255,000.00 - 305,000.00 - 205,000.00 -   
                  
1 01(2) 1B1 9. กิจกรรมหลัก: 808 เงนอุดหนนุเปนค่าใชจ้า่ย

กิจกรรมสงเคราะห์ผู้ปวยยากไรท้ไีม่สามารถเข้าถึงการ
บรการรกัษาพยาบาลได ้

10608000 
ฝายโครงการตามพระ
ดาํรและเครอข่าย
ความรว่มมือ 

 60,000,000.00 - 15,000,000.00 - 20,750,000.00 - 12,125,000.00 - 12,125,000.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   จํานวนผู้ปวยในพระอนเุคราะห ์  ราย 360  90  90  90  90    
   จํานวนผู้ปวยในพระอนเุคราะห์ มูลนธิ ิพอสว.  ราย 120  30  30  30  30    
   จํานวนการออกหน่วยแพทย์ พอสว.  ครงั 6  1  1  2  2    
   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 60,000,000.00 - 15,000,000.00 - 20,750,000.00 - 12,125,000.00 - 12,125,000.00 -   
   งบดําเนินงาน-อุดหนุน  บาท 60,000,000.00 - 15,000,000.00 - 20,750,000.00 - 12,125,000.00 - 12,125,000.00 -   
1 01(2) 1B1 10. กิจกรรมหลัก: 809 เงนอุดหนุนงานหน่วยแพทย์พระราชทานฯ 10608000 

ฝายโครงการตามพระดําร
และเครอข่ายความรว่มมือ 

 35,000,000.00 - 8,750,000.00 - 12,250,000.00 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชีวัด               
   จาํนวนครงัของการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เนืองในวันสําคัญ

ราชวงศ์จักร 
 ครงั/ป 8  2  2  2  2    

   จาํนวนครงัของการออกหน่วยแพทย์พระราชทานอนืๆและตามทีโปรด
เกล้าฯ 

 ครงั/ป 4  1  1  1  1    

   จาํนวนครงัของการออกหน่วยแพทย์พระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ครงั/ป 4  1  1  1  1    
   รอ้ยละของภารกิจทดีําเนินการสําเรจ็ตามเปาหมายเปนไปตามพระ

ประสงค์ 
 รอ้ยละ 100  100  100  100  100    

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  บาท 35,000,000.00 - 8,750,000.00 - 12,250,000.00 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 -   
   งบดําเนินงาน-อุดหนุน  บาท 35,000,000.00 - 8,750,000.00 - 12,250,000.00 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 -   
1 01(2) 1B1 10. กิจกรรมหลัก: 809 เงนอุดหนุนงานหน่วยแพทย์พระราชทานฯ 10608000 

ฝายโครงการตามพระดําร
และเครอข่ายความรว่มมือ 

 35,000,000.00 - 8,750,000.00 - 12,250,000.00 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชีวัด               
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ประเด็นยุทธศาสตรที์ 3 ปฏิรปูราชวทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวทยาลัยดิจทัิลและปญญาประดิษฐ ์
เปาประสงค์ 
1. 03(1) ปรบัเปลยีนการบรการหลัก การจดัการเรยนการสอน การวจยั การบรการสขุภาพ การจดัการข้อมูลและการบรหารจดัการของราชวทยาลัยจุฬาภรณ ์ไปสู่ Digital Ecosystem (Human, Infrastructure, Technology, Culture) เพือให้ประชาชนทกุกลุ่ม
เข้าถึงได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
2. 03(2) สรา้งความเปนเลิศ และเพิมศักยภาพในการจดัการศึกษา การวจยั และบรการสุขภาพโดยเทคโนโลยี ปญญาประดิษฐ ์(AI) 
3. 03(3) ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์มีข้อมูลสขุภาพและ Big Data ทีสามารถใช้ประโยชน์ในการบรหารจัดการ การตัดสินใจและการวางแผนอนาคตทมีีประสิทธภิาพ 

ความสอดคล้องเชอืมโยงยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจุฬา
ภรณ์ 6 ป (ฉบับท ี2 พ.ศ. 2565-2570) 

1. งาน/โครงการ 
2. กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ หนว่ย
นบั 

เปาหมายทังป ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) ผลลพัธ ์(Outcome) จากการ
ดาํเนินงาน/ปญหาอุปสรรค 

ประจาํปงบประมาณ 
ยุทธศาสตร ์ เปาประสงค ์    แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เปาประสงค์ ตัวชวีัด
เปาประสงค์ 

               

3 03(1) 3A 1. งาน/โครงการ: 060 งานบรการเทคโนโลยีสารสนเทศ 10603004 
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บาท 302,650,000.00 - 7,160,000.00 - 219,280,000.00 - 4,210,000.00 - - -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละการดําเนนิการพฒันาระบบรว่มกับหน่วยงานผู้ใช้

สารสนเทศหลักแล้วเสรจ็และดําเนินการใชใ้นราชวทยาลัย 
 รอ้ยละ 80  20  40  5  15    

   รอ้ยละระดับความพึงพอใจของผู้ใชง้านระบบสารสนเทศ 
KPI_Corporate_level 

 รอ้ยละ 70  -  -  -  70    

   รอ้ยละการพัฒนาองค์กรให้ดําเนินการระบบ IT ในระดับโลก 
(มาตรฐาน ISMS/ISO 27001, มาตรฐาน ITIL) 

 รอ้ยละ 80  20  20  20  20    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 302,650,000.00 - 7,160,000.00 - 219,280,000.00 - 4,210,000.00 - - -   
   งบดําเนินงาน-อุดหนุน  บาท 302,650,000.00 - 7,160,000.00 - 219,280,000.00 - 4,210,000.00 - - -   

 
ประเด็นยุทธศาสตรที์ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบรหารจดัการทรพัยากรมนษุย์และสิงแวดล้อมในการทาํงาน 
เปาประสงค์ 
1. 04(1) ปฏิรูปโครงสรา้งและระบบบรหารจดัการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และตอบวสยัทัศน์ พนัธกิจและเปาหมายของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
2. 04(2) สรา้งระบบบรหารจดัการองค์กรทมีีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล 
3. 04(3) สรา้งบุคลากรทกุระดับในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามสายงาน มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ ทักษะสูง มีแรงจงูใจในการทํางาน ทํางานเปนทีม เรยนรูจ้ากการทํางานรว่มกัน เรยนรูพั้ฒนาตนเองอย่างต่อเนอืง 
มีคุณธรรมและจรยธรรมและมีระบบบรหารบุคลากรทเีอือให้มี Synergy ภายในราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
ความสอดคล้องเชอืมโยงยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจุฬา

ภรณ์ 6 ป (ฉบับที 2 พ.ศ. 2565-2570) 
1. งาน/โครงการ 
2. กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ หน่วยนับ เปาหมายทงัป ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) ผลลพัธ ์(Outcome) จากการ
ดาํเนินงาน/ปญหาอุปสรรค ประจาํป

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร ์ เปาประสงค์    แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เปาประสงค์ ตัวชวัีด
เปาประสงค์ 

               

4 04(1) 4C 1. งาน/โครงการ: 064 งานสํานักงานฝายโครงการก่อสรา้ง 10607001 
ฝายบรหารโครงการ
และพัฒนาพนืที 

บาท 50,508,000.00 - 142,500.00 - 50,163,000.00 - 142,500.00 - 60,000.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละความสําเรจ็ของการจดัทํารายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสรา้ง

ประจาํเดือน ไดร้บัครบถ้วน ถกูต้อง ภายในระยะเวลาทีกําหนด 
 รอ้ยละ 90  90  90  90  90    
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ความสอดคล้องเชอืมโยงยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจุฬา
ภรณ์ 6 ป (ฉบับที 2 พ.ศ. 2565-2570) 

1. งาน/โครงการ 
2. กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ หน่วยนับ เปาหมายทงัป ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) ผลลพัธ ์(Outcome) จากการ
ดาํเนินงาน/ปญหาอุปสรรค ประจาํป

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร ์ เปาประสงค์    แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เปาประสงค์ ตัวชวัีด
เปาประสงค์ 

               

   จาํนวนการสนับสนุนการจดัประชุมเพอืการบรหารจดัการของฝายบรหาร
โครงการและพัฒนาพนืที 

 ครงั 12  3  3  3  3    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 50,508,000.00 - 142,500.00 - 50,163,000.00 - 142,500.00 - 60,000.00 -   
   งบดําเนินงาน-อดุหนนุ  บาท 500,000.00 - 142,500.00 - 155,000.00 - 142,500.00 - 60,000.00 -   
   งบลงทุน  บาท 50,508,000.00    50,508,000.00        
                  
4 04(1) 4C 2. งาน/โครงการ: 076 โครงการกอ่สรา้งอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ขนาด 400 เตียง 
10607001 
ฝายบรหารโครงการ
และพัฒนาพนืที 

บาท 1,964,538,100.00 - 1,138,768,300
.00 

- 659,008,200.00 - 166,681,600.00 - - -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละความสําเรจ็ของการจดัทํารายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสรา้ง

ประจาํเดือน ไดร้บัครบถ้วน ถกูต้อง ภายในระยะเวลาทีกําหนด 
 รอ้ยละ 90  90  90  90  90    

   จาํนวนการสนับสนุนการจดัประชุมเพอืการบรหารจดัการของฝายบรหาร
โครงการและพัฒนาพนืที 

 ครงั 18  6  6  6  -    

   จาํนวนตรวจรบัค่ากอ่สรา้ง โครงการกอ่สรา้ง  ครงั 8  3  3  2  -    
   จาํนวนตรวจรบัค่าควบคุมงาน โครงการก่อสรา้ง  ครงั 8  3  3  2      
   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 1,964,538,100.00 - 1,138,768,300

.00 
- 659,008,200.00 - 166,681,600.00 - - -   

   งบลงทุน  บาท 1,964,538,100.00 - 1,138,768,300
.00 

- 659,008,200.00 - 166,681,600.00 - - -   

                  
4 04(1) 4C 3. งาน/โครงการ: 178 โครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานราชวทยาลัย

จุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมติั 
10607001 
ฝายบรหารโครงการ
และพัฒนาพนืที 

บาท 68,101,300.00 - 5,085,000.00 - 5,085,000.00 - 5,085,000.00 - 52,846,300.0
0 

-   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละความสําเรจ็ของการจดัทํารายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสรา้ง

ประจาํเดือน ไดร้บัครบถ้วน ถกูต้อง ภายในระยะเวลาทีกําหนด 
 รอ้ยละ 90  90  90  90  90    

   จาํนวนการสนับสนุนการจดัประชุมเพอืการบรหารจดัการของฝายบรหาร
โครงการและพัฒนาพนืที 

 ครงั 12  3  3  3  3    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 68,101,300.00 - 5,085,000.00 - 5,085,000.00 - 5,085,000.00 - 52,846,300.0
0 

-   

4 04(1) 4C 4. งาน/โครงการ: 179 โครงการก่อสรา้งศูนยก์ารเรยนรูแ้ละวจยัเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา เจา้ฟาจุฬาภรณ ์

10607001 
ฝายบรหารโครงการ
และพัฒนาพนืที 

บาท 23,248,800.00 - 8,618,200.00 - 8,618,200.00 - 6,012,400.00 - - -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละความสําเรจ็ของการจดัทํารายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสรา้ง

ประจาํเดือน ไดร้บัครบถ้วน ถกูต้อง ภายในระยะเวลาทีกําหนด 
 รอ้ยละ 90  90  90  90  90    

   จาํนวนการสนับสนุนการจดัประชุมเพอืการบรหารจดัการของฝายบรหาร
โครงการและพัฒนาพนืที 

 ครงั 12  3  3  3  3    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 23,248,800.00 - 8,618,200.00 - 8,618,200.00 - 6,012,400.00 - - -   
   งบลงทุน  บาท 23,248,800.00 - 8,618,200.00 - 8,618,200.00 - 6,012,400.00 - - -   
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ความสอดคลอ้งเชอืมโยงยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจฬุา
ภรณ์ 6 ป (ฉบับที 2 พ.ศ. 2565-2570) 

1. งาน/โครงการ 
2. กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ หน่วยนับ เปาหมายทังป ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) ผลลพัธ ์(Outcome) จาก
การดําเนินงาน/ปญหา

อุปสรรค ประจาํป
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์ เปาประสงค์    แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
เปาประสงค์ ตัวชวีัดเปาประสงค์                

4 04(1) 4C 5. งาน/โครงการ: 081 งานรกัษาความ
ปลอดภัย 

10607004 
ฝายอํานวยการรกัษาความ
ปลอดภัย 

บาท 27,000,000.00 - 27,000,000.00 - - - - - - -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละความปลอดภัยด้านอาคาร สถานท ี

การจราจรและบุคคลในการจา้งเหมางานรกัษา
ความปลอดภัยและจราจร พรอ้มเครองมือและ
อุปกรณ์ ครบถ้วนสมบูรณ ์

 รอ้ยละ 90  90  90  90  90    

   อัตราปญหาด้านความปลอดภัยในชวีตและ
ทรพัย์สินลดลง 

 ลดลงจากป 63 <80            

   รอ้ยละของความพึงพอใจในสถานทีปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้านรกัษาความปลอดภัย 

 รอ้ยละ 90            

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 27,000,000.00 - 27,000,000.00 - - - - - - -   
   งบดําเนินงาน-อดุหนุน  บาท 27,000,000.00 - 27,000,000.00 - - - - - - -   
                  
4 04(1) 4B, 4C 6. งาน/โครงการ: 066 งานบรการอาคาร

สถานทแีละบรการกลาง 
10607007 
ฝายบรการกลาง 

บาท 117,298,100.00 - 39,726,000.00 - 67,006,000.00 - 10,566,100.00 - - -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละการติดตามและใชจ้า่ยงบประมาณ

แผ่นดินประจาํป 2565 
 รอ้ยละ 90  30  60  90      

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 117,298,100.00 - 39,726,000.00 - 67,006,000.00 - 10,566,100.00 - - -   
   งบดําเนินงาน-อดุหนุน  บาท 80,298,100 - 39,726,000.00 - 30,006,000.00 - 10,566,100.00 - - -   
   งบลงทุน   37,000,000.00    37,000,000.00        
                  
4 04(1) 4B, 4C 7. งาน/โครงการ: งานบรการหน่วยเวชภัณฑ์

ปลอดเชอื 
10607007 
ฝายบรการกลาง 

บาท 14,752,000.00 - 3,645,000.00 - 3,817,000.00 - 3,645,000.00 - 3,645,000.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้รบัการรบัรองการ

ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกตาม
วชาชพี 

  ผ่าน HA  ผ่าน HA  ผ่าน HA  ผ่าน HA  ผ่าน HA    

   จาํนวนอุบัติการณ์เรองเครองมือ/อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ไม่เพียงพอ/ไม่พรอ้มใช ้

 ครงั <2 ครงั/เดือน  <2 ครงั/เดือน  <2 ครงั/เดือน  <2 ครงั/เดือน  <2 ครงั/เดือน    

                  
   จาํนวนอุบัติการณ์เรองผ้าสะอาดไม่เพียงพอ/

ไม่พรอ้มใช้ 
 ครงั <2 ครงั/เดือน  <2 ครงั/เดือน  <2 ครงั/เดือน  <2 ครงั/เดือน  <2 ครงั/เดือน    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 14,752,000.00 - 3,645,000.00 - 3,817,000.00 - 3,645,000.00 - 3,645,000.00 -   
   งบดําเนินงาน-อดุหนุน  บาท 14,580,000.00 - 3,645,000.00 - 3,645,000.00 - 3,645,000.00 - 3,645,000.00 -   
   งบลงทุน   172,000.00    172,000.00        
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ความสอดคลอ้งเชอืมโยงยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจฬุา
ภรณ์ 6 ป (ฉบับที 2 พ.ศ. 2565-2570) 

1. งาน/โครงการ 
2. กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ หน่วยนับ เปาหมายทังป ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) ผลลพัธ ์(Outcome) จาก
การดําเนินงาน/ปญหา

อุปสรรค ประจาํป
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์ เปาประสงค์    แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
เปาประสงค์ ตัวชวีัดเปาประสงค์                

4 04(3) 4I, 4J 8. งาน/โครงการ: 083 รายการบุคลากร
ภาครฐั 

10606001 
ฝายบรหารทรพัยากรบุคคล 

บาท 924,661,800.00 - 231,165,400.00 - 231,165,500.00 - 231,165,400.00 - 231,165,500.0
0 

-   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละของการเบิกจา่ยงบประมาณด้าน

ค่าใชจ้า่ยบุคลากร 
 รอ้ยละ 100  30  62  93  100    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 924,661,800.00 - 231,165,400.00 - 231,165,500.00 - 231,165,400.00 - 231,165,500.0
0 

-   

   งบบุคลากร  บาท 924,661,800.00 - 231,165,400.00 - 231,165,500.00 - 231,165,400.00 - 231,165,500.0
0 

-   

                  
4 04(3) 4I, 4J 9. งาน/โครงการ: 063 งานบรหารทรพัยากร

บุคคล 
10606001 
ฝายบรหารทรพัยากรบุคคล 

บาท 89,124,800.00 - 22,281,200.00 - 22,281,200.00 - 22,281,200.00 - 22,281,200.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละผลการจดัทําโครงสรา้งระดับตําแหนง่

งาน 
 รอ้ยละ 100        100    

   รอ้ยละความสําเรจ็การจดัทํามาตรฐานการ
กําหนดตําแหน่งงาน 

 รอ้ยละ 100        100    

   รอ้ยละความสําเรจ็การจดัทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชพี (Career Path) 

 รอ้ยละ 100        100    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 89,124,800.00 - 22,281,200.00 - 22,281,200.00 - 22,281,200.00 - 22,281,200.00 -   
   งบดําเนินงาน  บาท 89,124,800.00 - 22,281,200.00 - 22,281,200.00 - 22,281,200.00 - 22,281,200.00 -   
4 04(4) 4M 10. งาน/โครงการ: 067 งานบรหารการเงน

การคลัง 
10604001 
ฝายบรหารทรพัยากรบุคคล 

บาท 1,650,700.00 - - - 686,200.00 - - - 964,500.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   สามารถให้การสนับสนนุการดําเนินงานของ

ราชวทยาลัยจฬุาภรณ์ด้านบรหารการเงนการ
คลังได้ 

 รอ้ยละ 100        100    

     รอ้ยละ 100        100    
     รอ้ยละ 100        100    
   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 1,650,700.00 - - - 686,200.00 - - - 964,500.00 -   
   งบดําเนินงาน  บาท 964,500.00 - - -  -  - 964,500.00 -   
   งบลงทุน   686,200.00    686,200.00        
                  
4 04(4) 4M 11. งาน/โครงการ: 184 งานบรหารพัสด ุ 106040 

ฝายบรหารทรพัยากรบุคคล 
บาท 91,500,000.00 - 64,875,000.00 - 10,825,000.00 - 7,900,000.00 - 7,900,000.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   เรองรอ้งเรยนเกียวกับการจดัหาพัสด ุอัตรา

พัสดุทขีาดแคลนเทียบกับรายการพัสดุทงัสิน 
 เรอง 0            

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 91,500,000.00 - 64,875,000.00 - 10,825,000.00 - 7,900,000.00 - 7,900,000.00 -   
   งบดําเนินงาน  บาท 91,500,000.00 - 64,875,000.00 - 10,825,000.00 - 7,900,000.00 - 7,900,000.00 -   
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ความสอดคลอ้งเชอืมโยงยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจฬุา
ภรณ์ 6 ป (ฉบับที 2 พ.ศ. 2565-2570) 

1. งาน/โครงการ 
2. กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ หน่วยนับ เปาหมายทังป ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) ผลลพัธ ์(Outcome) จาก
การดําเนินงาน/ปญหา

อุปสรรค ประจาํป
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์ เปาประสงค์    แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
เปาประสงค์ ตัวชวีัดเปาประสงค์                

4 04(1) 4C 5. งาน/โครงการ: 081 งานรกัษาความ
ปลอดภัย 

10607004 
ฝายอํานวยการรกัษาความ
ปลอดภัย 

บาท 27,000,000.00 - 27,000,000.00 - - - - - - -   

4 04(1) 4B, 4C 12. งาน/โครงการ: 180 งานบรหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

10604001 
ฝายบรหารทรพัยากรบุคคล 

บาท 60,900.00 - - - 60,900.00 - - - - -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละความพึงพอใจของผู้มารบับรการ  รอ้ยละ 80        80    
   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 60,900.00 - - - 60,900.00 - - - - -   
   งบลงทุน  บาท 60,900.00 - - - 60,900.00 - - - - -   
4 04(1) 4B, 4C 13. งาน/โครงการ: 062 งานสอืสาร

ภาพลักษณ ์
10602001 
ฝายภาพลกัษณ์องค์กร 

บาท 1,539,000.00 - 461,900.00 - 461,900.00 - 307,900.00 - 307,800.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละความพึงพอใจของผู้มารบับรการ  รอ้ยละ 95  95  95  95  95    
   จาํนวนผู้รบัรูแ้ละติดตามสือออนไลน์เพมิขนึ  รอ้ยละ >20        >20    
   จาํนวนผู้รบัชม วดโีอ แนะนํา ราชวทยาลัยจฬุา

ภรณ ์
 แสนคน/ป >1        >1    

   จาํนวนผู้รบัรู ้สอืโทรทัศน์  ล้านคน >30        >30    
   จาํนวนผู้รบัชม สือสิงพมิพ์อนื ๆ  หมืนคน/ป >20        >20    
   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 1,539,000.00 - 461,900.00 - 461,900.00 - 307,900.00 - 307,800.00 -   
   งบดําเนินงาน  บาท 1,539,000.00 - 461,900.00 - 461,900.00 - 307,900.00 - 307,800.00 -   
                  
4 04(1) 4B, 4C 14. งาน/โครงการ: 069 งานบรการงานสาร

บรรณ ราชวทยาลัยจุฬาภรณ ์
10605001 
ฝายสารบรรณและธุรการกลาง 

บาท 600,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   จาํนวนอัตราการรอ้งเรยนในด้านบรหาร

องค์กร (การให้บรการจดัส่งไปรษณีย์ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา) 

 ครงั <5  <5  <5  <5  <5    

   งานสารบรรณมีประสิทธภิาพเสรจ็ตาม
ระยะเวลาทีกําหนด ถกูต้อง ครบถ้วน เอกสาร
มีความรวดเรว็ในการเสนอ และแจกจา่ยให้กับ
ผู้บรหารและหน่วยงานภายในราชวทยาลัยฯ 

 รอ้ยละ 90  90  90  90  90    

   ระบบอินทราเน็ตรวดเรว็ ลงข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้อง และดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายใน 
รจภ. 

 รอ้ยละ 90  90  90  90  90    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 600,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 -   
   งบดําเนินงาน  บาท 600,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 -   
                  
4 04(1) 4B, 4C 15. งาน/โครงการ: 072 งานบรหารสํานักงาน

นติิการราชวทยาลัยจฬุาภรณ์ 
10605005 
ฝายสารบรรณและธุรการกลาง 

บาท 4,800.00 - - - 4,800.00 - - - - -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   จาํนวนอัตราการรอ้งเรยนในด้านบรหารจดัการ

องค์กร 
 ครงั >5      >5      
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ความสอดคลอ้งเชอืมโยงยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจฬุา
ภรณ์ 6 ป (ฉบับที 2 พ.ศ. 2565-2570) 

1. งาน/โครงการ 
2. กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ หน่วยนับ เปาหมายทังป ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) ผลลพัธ ์(Outcome) จาก
การดําเนินงาน/ปญหา

อุปสรรค ประจาํป
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์ เปาประสงค์    แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
เปาประสงค์ ตัวชวีัดเปาประสงค์                

   จาํนวนรอ้ยละความถกูต้องของผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใชร้ะเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
คําสังได้อย่างถูกต้อง 

 รอ้ยละ 80      80      

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 4,800.00 - - - 4,800.00 - - - - -   
   งบดําเนินงาน  บาท 4,800.00 - - - 4,800.00 - - - - -   
                  
4 04(1) 4A, 4B, 4C 16. งาน/โครงการ: 190 งานนโยบาย แผนและ

งบประมาณ 
 บาท 1,004,100.00 - 150,000.00 - 608,200.00 - 65,300.00 - 180,600.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รอ้ยละความสําเรจ็ของการจดัทําคําขอ

งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้
จา่ยงบประมาณ 2566 เปนไปตามทสํีานัก
งบประมาณกาํหนด 

 รอ้ยละ 100  100          

   รอ้ยละความสําเรจ็ของการจดัทําแผนปฏิบัติ
งาน แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 2566 เปนไป
ตามทีสํานักงบประมาณกําหนด 

 รอ้ยละ 100  100      100    

   รอ้ยละความสําเรจ็ของงานติดตามแผนปฏิบัติ
งาน แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 2566 เปนไป
ตามทีสํานักงบประมาณกําหนด 

 รอ้ยละ 100  100  100  100  100    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 1,004,100.00 - 150,000.00 - 608,200.00 - 65,300.00 - 180,600.00 -   
   งบดําเนินงาน  บาท 1,004,100.00 - 150,000.00 - 608,200.00 - 65,300.00 - 180,600.00 -   
                  
4 04(1) 4A, 4B, 4C 17. งาน/โครงการ: 191 งานบรหารความเสียง

และธรรมาภิบาล 
10601003 
ฝายบรหารความเสียงและธรร
มาภิบาล 

บาท 372,900.00 - 140,500.00 - 73,100.00 - 110,300.00 - 49,000.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   รายงานผลการวเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ฉบับ 1  1          
   รายงานผลการดําเนินงานประจาํป การส่งเสรม

คุณธรรมราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจาํป 
2564 

 ฉบับ 1  1          

   สรุปผลการดําเนินโครงการขับเคลอืนแผน
บรหารความเสยีงและการควบคุมภายใน 

 ฉบับ 1        1    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 372,900.00 - 140,500.00 - 73,100.00 - 110,300.00 - 49,000.00 -   
   งบดําเนินงาน  บาท 372,900.00 - 140,500.00 - 73,100.00 - 110,300.00 - 49,000.00 -   
                  
4 04(1) 4A, 4B, 4C 18. งาน/โครงการ: 168 งานบรหารฝาย

สารนิเทศและวชาการ 
1140000 
ฝายสารนิเทศและวชาการ 

บาท 3,306,100.00 - 672,300.00 - 1,236,900.00 - 281,200.00 - 1,115,700.00 -   

   แผนปฏิบัติงาน               
   ตัวชวีัด               
   จาํนวนการเผยแพรว่ารสารวชาการราช

วทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับ) 
 ฉบับ 4  1  1  1  1    

   มีผู้เข้าเรยนในระบบโครงการพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาและบุคลากรของ
ราชวทยาลัยจฬุาภรณ์ 

 รอ้ยละ >50        >50    
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ความสอดคลอ้งเชอืมโยงยุทธศาสตรร์าชวทยาลัยจฬุา
ภรณ์ 6 ป (ฉบับที 2 พ.ศ. 2565-2570) 

1. งาน/โครงการ 
2. กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ หน่วยนับ เปาหมายทังป ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) ผลลพัธ ์(Outcome) จาก
การดําเนินงาน/ปญหา

อุปสรรค ประจาํป
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์ เปาประสงค์    แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
เปาประสงค์ ตัวชวีัดเปาประสงค์                

   การบรหารจดัการโครงการหอจดหมายเหตุ
และพพิิธภัณฑ์ราชวทยาลัยจฬุาภรณ์ เปนไป
ตามแผนงาน (Dashboard) ทีกําหนด 

 รอ้ยละ >70  >70  >70  >70  >70    

   แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  บาท 3,306,100.00 - 672,300.00 - 1,236,900.00 - 281,200.00 - 1,115,700.00 -   
   งบดําเนินงาน  บาท 3,300,000.00 - 672,300.00 - 1,230,800.00 - 281,200.00 - 1,115,700.00 -   
      61,000.00    61,000.00        
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หมวด 3 ลูกค้า 
1. ความคาดหวังของลูกค้า 
ก. การรบัฟงผู้เรยนและลูกค้ากลุ่มอืน 
(1) ผู้เรยนและลูกค้ากลุ่มอืนทีมีอยู่ในปจจุบัน  
(2) ผู้เรยนและลูกค้ากลุ่มอืนทีพึงมี 

 สํ า นักง านราช วทยาลัย จุฬาภรณ์  
กําหนดชอ่งทางการรบัฟง โดยแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าและผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสีย เพือให้
ได้มาซึงข้อมูลปอนกลับเกียวกับบรการ
และการบรหารทรัพยากรอืน ๆ ตาม
กรอบภารกิจสําคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ผู้รบับรการด้านการสนับสนุนวชาการ 
2) ผู้ รับบรการด้านการสนับสนุนและ
พัฒนาระบบทางการบรหารจัดการ 3) 
ผู้ ร ับ บ ร ก า ร ด้ า น ก าร ส นั บ ส นุนท า ง

เครองมือแพทย์ และ 4) ผู้รบับรการด้านการสือสารองค์กรและกิจการสัมพันธ ์โดยได้ใชว้ธกีารหลากหลาย
และแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม กําหนดผู้รบัผิดชอบภายใต้การกํากับของหัวหน้างาน ซงึมีกระบวนการรบัฟง
เสียงของลูกค้าแบ่งเปน 4 ขันตอน ได้แก่ 1) การรบัฟงเสียงของลูกค้าและการสืบค้นข้อมูลครอบคลุมตาม
ภารกิจหลักผ่านชอ่งทางต่าง ๆ ทังทางตรงและทางอ้อม ตามช่วงเวลาทีเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 2) การ
วเคราะห์เสียงของลูกค้าเพือให้ได้สารสนเทศนําไปสรา้งหรอปรบัปรุงการบรการและกระบวนงานต่าง ๆ 3) 
จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามแผน และ 4) นําผลทีได้มาประเมิน ทบทวนประสิทธิภาพของ
กระบวนการและปรบัปรุงให้มีประสิทธภิาพดีขึน เพือใช้ในการกําหนดและปรบัปรุงการบรหารจัดการและ
บรการใหม่ ๆ ดังได้แสดงตามตารางท ี3.1 ก(1)  
 สําหรบัช่องทางแบบสอบถาม ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บรการของ
นักศึกษาเปนการบรการทีเอือต่อการเรยนรู ้และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ส่วนของบุคลากรทังสาย
สนับสนุนและสายวชาชพี เปนการให้บรการด้านเอกสารและการบรหารจัดการต่าง ๆ ทีสนับสนุนต่อการ
ทํางาน รวมถึงสวัสดิการทีดี ภายหลังการรบัฟงเสียงลูกค้าแล้ว ได้สรุปผลนําเสนอต่อผู้บรหารเพือใช้เปน
แนวทางในการนําไปปรบัปรุงพัฒนาให้ดีขนึต่อไป ในชอ่งทางทีไม่เปนทางการ เชน่ โทรศัพท์ Website และ 
Social media เปนอีกช่องทางทีส่งผลให้การประสานงานเพือการให้บรการเปนไปด้วยความรวดเรว็ เพือ
ดําเนินการอย่างเปนทางการในขันต่อไปอย่างมคีวามชดัเจนและรวดเรว็ ไมซ่าซอ้น  
 
 
 
 
 
 

 

1. กําหนดกลุ่มลูกค้าและ
ข้อมูลสารสนเทศทต้ีองการ

2. กําหนดชอ่งทาง ความถี 
และผู้รบัผิดชอบ VOC

3. รบัฟงเสียง VOC4. วเคราะห์ข้อมูล VOC

5. ทบทวนกระบวนการและ
ชอ่งทาง VOC

ระบบการประเมิน

และรบัฟงเสียง
ของลูกค้า 

รูปที 3.1 ก(1) ระบบประเมินและรบัฟงเสียงของลูกค้า 
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 ตารางที 3.1 ก(1) ชอ่งทางการรบัฟงผู้รบับรการ 
ผู้รบับรการ ชอ่งทางการรบัฟ ง สารสนเทศทีต้องการ ผู้รบัผิดชอบ การนําสารสนเทศไป

ใช้ประโยชน์ 
นักศึกษา - Social media เชน่ 

MS Team, Line 
- แบบสอบถาม 
- การประชุมรบัฟง 
ความคิดเห็น 
- ให้คาํปรกษา 
รายบุคคล 
- โทรศัพท์ 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 
- ความพึงพอใจ / 
ความไม่พึงพอใจ / 
- ข้อเสนอแนะ 
ในการให้บรการ  
การรบัข้อมูลข่าวสาร 
การให้บรการด้าน 
อาคารสถานทีและ 
โครงสรา้งพืนฐาน 
- ข้อรอ้งเรยน 

อาจารย์ทีปรกษา 
คณะ  
หัวหน้าฝายทีเกียวข้อง 

- ออกแบบและ
ปรบัปรงุการให้บรการ
สนับสนุนการเรยนการ
สอน 
- พัฒนา/ปรบัปรงุ 
ขนัตอนการให้บรการ 
- ออกแบบบรการ
ใหม่ๆ เพืออํานวยความ
สะดวกตามความ
ต้องการ/ความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

อาจารย ์
บุคลากรภายใน 
บุคลากรภายนอก 
คณะวชา 

- แบบสอบถาม 
- สายตรงผู้บรหาร 
- Website 
- Social media เชน่ 
MS Team, Line 
- โทรศัพท์ 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
- กิจกรรม/โครงการ 

หัวหน้าฝายทีเกียวข้อง 
ผู้บรหาร 
รองเลขาธกิารฯ 

- พัฒนา/ปรบัปรุง
ขนัตอนการให้บรการ 
- ออกแบบบรการใหม่ 
ๆ  เพื ออํ า นวยความ
ส ะ ด ว ก ต า ม ค ว า ม
ต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้บรหาร - Social media 
- การประชุม 
- E-saraban 
- โทรศัพท์ 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

-  ข้อบังคับ  ระเบียบ 
ประกาศหรอกฎหมาย
ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
บรหารงาน 
-  น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน/การติดตาม
ประเมินผล 

หัวหน้าฝายทีเกียวข้อง - กําหนดแนวทางการ
พัฒนาผู้บรการ 
- จดัทําแผนการกาํกับ
ติดตามการปฏบัิติงาน/
การตรวจสอบ 

คู่ ค ว า ม ร่ว ม มื อ เ ป น
ทางการและไม่ เปน
ทางการ 

- การประชุม 
- แบบสอบถาม 
- กิจกรรม/โครงการ 

- ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 
- ข้อเสนอแนะ 

ผู้บรหาร 
หัวหน้าฝายทีเกียวข้อง 

- ปรบัปรงุกระบวนการ
ให้บรการ 

นักศึกษาในอนาคต - Social media 
- โทรศัพท์ 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นั ก เ ร ย น ใ น ก า ร เข้ า
ศึกษาต่อ 

หัวหน้าฝายทีเกียวข้อง วเคราะห์ความต้องการ
เข้าศึกษาต่อเพือวาง
แผนการประชาสัมพันธ์
ในการเข้าศึกษาต่อ
และการให้บรการ 

 
ข. การจําแนกกลุ่มผู้เร ยนและลูกค้ากลุ่มอืน และการกําหนดการให้บร การ 

(1) การจาํแนกกลุ่มผู้เรยนและลูกค้ากลุ่มอืน 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จาํแนกกลุ่มผู้เรยนและลูกค้ากลุ่มอืนตามภารกิจ โดยภารกิจการ
ให้บรการสนับสนุนตามภารกิจหลักของราชวทยาลัยฯ เกียวกับการสนับสนุนการเรยนการสอน ซงึคํานึงถึง

ผู้รบับรการในปจจุบัน (นักศึกษาระดับปรญญาตรและบัณฑิตศึกษา) และผู้รบับรการในอนาคต (นักเรยน
ระดับมัธยมศึกษาปที 6) ส่วนลูกค้ากลุ่มอืน ได้แก่อาจารย์ บุคลากรทังสายสนับสนุนและสายวชาชพี ผู้บรหาร 
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และคณะวชา โดยมีการวเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ กันเพือตอบสนอง
ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่วนลูกค้าตามภารกิจรอง เพือสนับสนุนการดําเนินงานของราชวทยาลัยฯ 
ให้มีการบรหารจดัการทีดี ได้แก่ คู่ความรว่มมือทังแบบเปนทางการและไม่เปนทางการ  

 
(2) การให้ บรการ 
 การให้บรการของ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เปนบรการทีรองรบัและสนับสนุนภารกิจหลักของ

ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการจัดการให้บรการของ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการดําเนินการโดย 
นําเสียงและความต้องการของผู้รบับรการมาใช้ในการปรบัปรุงพัฒนาการให้บรการด้วยการพัฒนาระบบ
บรหารจัดการให้พรอ้มรองรบัการเปลียนแปลงทางดิจิทัล (Digital transformation) และภายใต้หลักคิด
ปรบัเปลียนกระบวนการทํางานเปน Digitalized Organization โดยมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใชใ้นการปรบัปรุงการให้บรการ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) ระบบบรหารจดัการ
ทรพัยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning; ERP) โปรแกรมบรหารจดัการงานบํารุงรกัษา
เครองมือแพทย์และขอรบับรการผ่านระบบออนไลน์ เปนต้น เพือสนับสนุนกระบวนการทํางานในด้านการ
บรหารงานแบบครบวงจร มีความสัมพันธแ์ละเชอืมโยงกันเปนระบบ รวมถึงการจดัการความปลอดภัยทาง

กายภาพ และทางเทคโนโลยี การดูแลจดัการความสะอาด การซอ่มบํารุงอาคารสถานที เปนต้น นอกจากนี 
ยังใช ้SIPOC Model และผลการประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ รวมทังวเคราะห์ผลความต้องการ/
ความคาดหวังของผู้รบับรการมาใชป้ระกอบการพิจารณาปรบัปรุงและพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธภิาพ

และประสิทธผิลมากยิงขึน แก้ไขปญหาในกระบวนงาน/ขันตอนทีเปนปญหา/อุปสรรค เพือลดขันตอน ลด
ระยะเวลา ลดข้อผิดพลาด รวมทังพัฒนางานโดยบูรณาการกระบวนงานทีเกียวข้องกับฝายอืน ๆ เพือ
ก่อให้เกิดความรว่มมือในการทํางานและเพิมประสิทธภิาพในงาน นําไปสู่การจัดการความรูร้ว่มกันระหว่าง

หน่วยงาน 
 
3.2 ความผูกพันของผู้รบับรการ 
ก. ความสัมพันธแ์ละการสนับสนุนผู้รบับร การ 
(1) การจัดการความสัมพันธ์  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวธีการสรา้งและจัดการความสัมพันธกั์บผู้รบับรการจากการนํา
เสียงของลูกค้าจากตารางที ตารางที 3.1 ก(1) มาใชเ้ปนแนวทางในการสรา้งความสัมพันธ ์โดย 
 1) ผู้รบัผิดชอบการให้บรการแต่ละฝายมีการทบทวนข้อมูลจากการรบัฟงเสียงของผู้รบับรการกลุ่ม
ต่าง ๆ มาพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงาน มีการติดตามประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจโดยผ่าน
แบบสอบถาม Website หรอ Social media เพือสรา้งการรบัรูกั้บผู้รบับรการตลอดเวลา 
 2) การสรา้งความสัมพันธกั์บคณาจารย์ บุคลากรทังสายสนับสนุนและสายวชาชพี มีการจัดประชุม
หารอในงานทีเกียวข้องเปนระยะ ๆ เช่น การประชุมชแีจงแนวทางการจัดทําคําขอตังงบประมาณรายจ่าย
ประจาํป พ.ศ. 2565 การประชุมชแีจงการทบทวนแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ทีสอดคล้องตามกรอบวงเงน
แผ่นดินทีได้รบั พรอ้มจัดทําเสนอกรอบวงเงนรายได้ การประชุมชแีจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การประชุมติดตามเรง่รดัการใช้งบประมาณ การประชุมชีแจงเพือสรา้งความ
เข้าใจรว่มกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทังสายสนับสนุนและสายวชาชพี มีการจดักิจกรรมและโครงการเพือ
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เพิมการพบปะพูดคุยและสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างบุคลากร เชน่ การจดักีฬาสานสัมพันธ ์ส่งผลต่อการสรา้ง
ความสัมพันธภ์ายในและมุ่งสู่การให้บรการไปในทิศทางเดียวกัน สรา้งความสัมพันธแ์ละการให้บรการทีดี 
 3) การสรา้งความสัมพันธกั์บคณะวชา และหน่วยงานต่าง ๆ มีการจดัประชุมหารอ สรา้งความรูค้วาม

เข้าใจ และชแีจงทําความเข้าใจในภารกิจทีเกียวข้องเปนระยะ ๆ ตามข้อ 2 และมีการสรา้งความสัมพันธผ์่าน
การจดักิจกรรมต่าง ๆ เชน่ การจดัการแข่งขันสนุกเกอรร์าชวทยาลัยจุฬาภรณ์ สานสัมพันธ ์ครงัที 1 เปนต้น 

4) การสรา้งความสัมพันธกั์บลูกค้ากลุ่มอืน เชน่ คู่ความรว่มมือ ทังอย่างเปนทางการและอย่างไม่เปน

ทางการ มีการพบปะพูดคุยเพือปรบัปรุงข้อมูลให้เปนปจจุบัน มีการจัดประชุมชีแจงเพือสรา้งความเข้าใจ
รว่มกัน และเพือปรบัปรุงข้อมูลทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมและ
โครงการเพือเพิมการพบปะพูดคุยและสรา้งความสัมพันธ ์เชน่ 90K/90Days CRA Charity Virtual Run” 
เดิน-วง การกุศล 
 
(2) การเข้าถึ งและการสนับสนุนผู้รบับรการ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีระบบสนับสนุนผู้รบับรการ โดยพัฒนาช่องทางในการสืบค้น
สารสนเทศให้มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม เพือให้ผู้รบับรการทุกกลุ่มสามารถสืบค้นได้

โดยง่าย สะดวก รวดเรว็ ได้รบัสารสนเทศทีครบถ้วน ตรงกับความต้องการ และสามารถติดต่อขอรบัการ
สนับสนุนได้อย่างมีประสิทธภิาพ มีการกํากับติดตามอย่างสมาเสมอโดย ผู้อํานวยการสํานักงานราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์และหัวหน้าฝายทีเกียวข้องให้มีประสิทธภิาพ มีการสือสารไปยังผู้รบับรการผ่านกระบวนการสือสาร

ให้ทราบ ดังแสดงในตารางที 3.1 ก(1) เช่น การสือสารผ่านสือสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ ผอ.สํานักงานราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นําผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บรการ และสิงอํานวยความสะดวกทีเอือต่อ
การให้บรการ รวมทังวเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รบับรการ เสนอเข้าสู่การประชุมผู้บรหาร

ระดับสูงของราชวทยาลัยฯ เพอืพิจารณาการปรบัปรุงและพัฒนาการให้บรการตามผลการประเมิน และความ
ต้องการ ความคาดหวังของผู้รบับรการ โดยมีการปรบัปรุงงานประจาํ กําหนดเปนกลยุทธเ์พือการพัฒนาใน
แผนงานต่าง ๆ  เชน่ แผนปฏิบัติงานประจาํป แผนพัฒนาคุณภาพ  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้สนับสนุนและจดัให้บรการสิงสนับสนุนต่าง ๆ แก่นักศึกษา และ
บุคลากรทังราชวทยาลัยฯ เชน่ ห้องสมุดอัจฉรยะทีให้บรการยืม-คืนหนังสือ ฐานข้อมูล/วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ทีทันสมัย รวมถึงบรการโปรแกรมสําเรจ็รูปสําหรบังานวจยั การให้บรการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
สําหรับการบรหารจัดการทรัพยากรองค์กร 9 ระบบ เช่น ระบบการรับชําระค่ารักษาพยาบาล Digital 
collection ระบบวเคราะ ห์ข้อมูลทางบัญชี ด้ วย BI (Business Intelligence) ระบบจัดการ  SAP 
Dashboard and BI ระบบฐานข้อมูล Hospital Information System (R and D Data Science and 
Big Data) เปนต้น นอกจากนี ยังมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
ตอบสนองความต้องการรบับรการทางการแพทย์ งานวจยัของแต่ละหน่วยงาน 
 
(3) การจัดการข้อรอ้งเร ยน 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีกระบวนการจัดการข้อรอ้งเรยน/รอ้งทุกข์/แจ้งเบาะแส ซึง
ครอบคลุมตังแต่ การรบัเรองรอ้งเรยน การตรวจสอบข้อเท็จจรง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจง้
เรอง และบคุคลทีเกียวข้องหรอมีความเสียงทีจะได้รบัผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที เพือให้สิทธใินการรอ้ง
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ทุกข์ และการฟองหน่วยงานของรฐัให้รบัผิดชอบ เนืองจากการกระทําหรอละเว้นการกระทําตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีประกาศราชวทยาลัยฯ เรอง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกียวกับการจดัการเรองรอ้งเรยน รอ้งทุกข์ และการแจง้เบาะแสการทุจรตและประพฤติมิชอบ 

ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2564 ดําเนินการภายใต้คณะกรรมการจัดการเรองรอ้งเรยนการทุจรตราช
วทยาลัยฯ และมีฝายบรหารความเสียงและธรรมาภิบาลเปนฝายเลขานุการสนับสนุนการดําเนินงาน จดัให้มี
ชอ่งทางในการรอ้งเรยนหลากหลายชอ่งทาง เชน่ ส่งด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ แจง้ทางโทรศัพท์ โทรสาร 

กล่องรบัความคิดเห็น/รบัเรองรอ้งเรยน และผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เพือให้การปฏิบัติงานทีไม่เปนไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบียบ หรอมีแนวโน้มไม่เปนไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ไม่มีประสิทธภิาพตามที
คาดหวัง ให้ได้รบัการแก้ไขปรบัปรุงให้ดีขึน ปองกันไม่ให้เกิดซา สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กําหนด
กระบวนการจดัการเรองรอ้งเรยนตามคู่มือการรอ้งทุกข์/รอ้งเรยนของราชวทยาลัยฯ ดังนี 
 1) กําหนดช่องทางการส่งเรองร้องเรยน ข้อเสนอแนะ และข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานจาก
ผู้รบับรการเข้าสู่การพิจารณา  
 2) จาํแนกข้อรอ้งเรยนตามประเภท ระดับความเรง่ด่วนและรุนแรง เพือตอบสนองต่อข้อรอ้งเรยนได้
อย่างเหมาะสม ทันท่วงที หากเห็นว่าจาํเปนต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจรง ผู้บรหารจะมอบหมายฝายนิติการในการ

แสวงหาพยานหลักฐาน รบัฟงพยานหลักฐาน ขอเอกสารทีเกียวข้อง และดําเนินการอืนตามทีเห็นสมควร 
 3) ตรวจสอบข้อเท็จจรง และวนิจฉัยตามกระบวนการ โดยวเคราะห์และกําหนดแนวทางแก้ไข
เบืองต้น ส่งเรองการพิจารณาผลการตรวจสอบ ภายหลังจากมีการสอบสวนข้อเท็จจรงดําเนินการแล้วเสรจ็

ต่อเลขาธกิารฯ พิจารณาสังการ เพือให้ฝายทีเกียวข้องพิจารณาดําเนินการแก้ไข และปองกันการเกิดซาของ
ข้อรอ้งเรยนในอนาคต พรอ้มทังแจง้กลับการบรรเทาปญหาไปยังผู้รอ้งเรยน 
 4) ติดตามความพึงพอใจในการแก้ไขปญหาของผู้รอ้งเรยน และรวบรวมสรุปรายงานการปฏิบัติการ

แก้ไขและปองกันเสนอต่อเลขาธกิารราชวทยาลัยฯ 
 ในปการศึกษาทีผ่านมา สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการติดตามการรอ้งเรยน พบว่า มีเรอง
รอ้งเรยนการทุจรตทีมีองค์ประกอบครบถ้วนและรบัไว้ดําเนินการ จํานวน 4 เรอง ซึงได้ดําเนินการตาม
กระบวนการแล้วเสรจ็ทัง 4 เรอง 
 
ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รบับร การ 
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของ
ผู้รบับรการ ซงึเปนส่วนหนึงของการรบัฟงเสียงของผู้รบับรการ โดยมีการประเมินผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 
แยกตามกลุ่มผู้รบับรการ ข้อมูลทีได้รบัจากการประเมินจะนํามาประเมินผล วเคราะห์ผล และนําไปกําหนด
นโยบายและแนวทางในปรบัปรุงโดยมีการกําหนดผู้รบัผิดชอบต่อไป โดยในปการศึกษา 2564 ได้กําหนด
ตัวชวัีดในการประเมินความพึงพอใจของผู้รบับรการ 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขันตอนการให้บรการ 
ด้านผู้ให้บรการ ด้านสิงอํานวยความสะดวก และด้านคณุภาพการให้บรการ ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า
ผู้รบับรการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทีระดับคะแนน 4.16 
 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขันตอนการให้บรการ มีผลประเมินในระดับมาก ทีระดับ
คะแนน 4.19  
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 2) ความพึงพอใจด้านผู้ให้บรการ มีผลประเมินในระดับมาก ทีระดับคะแนน 4.32 
 3) ความพึงพอใจด้านสิงอํานวยความสะดวก มีผลประเมินในระดับมาก ทีระดับคะแนน 3.95 
 4) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บรการ มีผลประเมินในระดับมาก ทีระดับคะแนน 4.22 

 ผอ.สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝายต่าง ๆ นําผลการประเมินทีได้รบั ไป
ปรบัปรุง แก้ไข พัฒนา โดยเฉพาะรายการทีได้รบัผลการประเมินตากว่า 3.51 โดยมีการวเคราะห์ความ
ต้องการ ความคาดหวัง ไปจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพ เชน่ ลดระยะเวลา ขันตอนของกระบวนงาน ปรบัปรุง

คุณภาพการให้บรการ รวมทังกําหนดเปนตัวชวีัดของบุคลากร เปนต้น  
 
(2) ความพึงพอใจเปร ยบเทียบกับองค์กรอื น 
 สํานักงานราชวทยาลัยฯ ยังไม่ได้จดัให้มีการเปรยบเทียบกับสํานักงานอธกิารบดีของมหาวทยาลัยอืน 
อย่างไรก็ดี สํานักงานราชวทยาลัยฯ ต้องการทีจะพัฒนากระบวนการให้บรการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลตามวสัยทัศน์และยุทธศาสตรข์องราชวทยาลัยฯ จึงมีแผนในการทีจะพิจารณาค้นหาหน่วยงาน
ภายนอกทีมีความใกล้เคียงกัน เพือเปรยบเทียบผลการดําเนินงานในการให้บรการ 
ค. การใช้ข้อมูลเสียงของผู้รบับร การ 

 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการใชข้้อมูลสารสนเทศทีได้จากเสียงของผู้รบับรการ มาใชใ้นการ
ปรบัปรงุกระบวนงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหาร โดย 
 1) นํามาใชเ้พือปรบัปรุงกระบวนงาน เชน่ ปรบัปรุงกระบวนการในการสือสารเพือให้เกิดประสิทธภิาพ

โดยกําหนดชอ่งทางการสือสารเพิมขนึ จดัประชุมกลุ่มเล็กลงเพือให้เกิดการรบัรูแ้ละเขา้ใจได้อย่างชดัเจนมาก
ยิงขึน สามารถซักถามและทําความเข้าใจในรายละเอียดตามบรบทของหน่วยงานย่อยได้อย่างชดัเจน การ
ปรบัปรงุกระบวนการให้บรการจติอาสาฉีดวัคซนีให้สะดวกต่อผู้เข้ารบับรการ และมีความปลอดภัยในขณะรบั

บรการ 
 2) นํามาใช้เพือสนับสนุนการตัดสินใจ โดยนําข้อมูลสารสนเทศทีสําคัญ เสนอต่อทีประชุมผู้บรหาร
ราชวทยาลัยฯ เพือการตัดสินใจ เช่น การนําข้อมูลมาพิจารณาปรบัปรุงพืนที Co-working space ให้แก่
บุคลากรให้มีความสะดวก เหมาะสมกับการทํางาน หารอ หรอประชุมรว่มกัน จัดหาพืนทีจอดรถในบรเวณ
ใกล้เคียง (IT Square) เพืออํานวยความสะดวกให้บุคลากรต่อการเข้ามาปฏิบัติงาน เปนต้น 
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หมวด 4 การวัด การว เคราะห์ และการจัดการความรู ้  
1. การวัด การว เคราะห์ และปรบัปรุงผลการดํา เนินการ 
ก. การวัดผลการดําเนินการ 
(1) ตัววัดผลการดําเนินการ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการกําหนดตัวชีวัดทีสําคัญ สะท้อนการดําเนินงานและพัฒนา
ประสิทธภิาพในการให้บรการ โดยครอบคลุมภารกิจด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา และการบรหารจดัการ มี
กระบวนการติดตามโดยใชข้้อมูลสารสนเทศและวัดผลการดําเนินงาน เพือติดตามการปฏิบัติงานโดยรวมตามที
ได้นําเสนอในหมวดที 2 (ตารางที 2.2ก(1)) โดยอาศัยข้อมูลสําคัญ เช่น ภารกิจตามทีกําหนดในข้อบังคับ 
ระเบียบและประกาศทีเกียวข้อง การวเคราะห์ผลการดําเนินงานและเสียงของผู้รบับรการ และแผนยุทธศาสตร์
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 6 ป (พ.ศ. 2565 – 2570) ในการติดตามผลการดําเนินการ สํานักงาน 
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบหมายให้หัวหน้าฝายมีหน้าทีติดตามผลการดําเนินงานประจําวัน และผลการ
ดําเนินงานตามรอบระยะเวลาทีกําหนดของแต่ละภารกิจ และนําเข้าทีประชุม สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
รายเดือนและรายไตรมาส รวบรวมผลการดําเนินงานมาวเคราะห์ ประเมินผลเพือให้ได้รบัทราบผลการ

ดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค รว่มกันระดมความคิด ทบทวนและพิจารณาแนวทางการปรบัปรุงเสนอต่อ
ผู้บรหารระดับสูงของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อไป ทังนี หากมีกรณีทีต้องดําเนินการแก้ไขเปนการเรง่ด่วน ผอ.
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ จะมีการหารอรว่มกับหัวหน้าฝายทีรบัผิดชอบโดยตรง เพือกําหนดวธกีารแก้ไข

ปญหาในทันที ให้ผลการดําเนินงานของ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ บรรลุผลลัพธต์ามวัตถุประสงค์เชงิกล
ยุทธ์ทีกําหนดไว้ นอกจากนี สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการเลือกข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของ
ผู้รบับรการรวมทังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวเคราะห์และจัดทําหรอปรบัปรุงขันตอนการดําเนินงานของฝายที

เกียวข้อง เพือกําหนดแนวทางการตอบสนองต่อผู้รบับรการ 

 
รูปที 4.1ก(1) กระบวนการวัดผลการดําเนินงาน 

 
  

กําหนด KPI และ
ผูรับผิดชอบ

ถายทอดตัวช้ีวัด

สูการปฏิบัติ

กํากับ ตดิตาม 
และอํานวยการ

วิเคราหและ
ประเมินผล

ปรับปรุง
กระบวนการและ
วิธีการทํางาน

ประเมินผลและ
วิเคราะหผล

ภาพรวม
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(2) ข้อมูลเชิงเปรยบเทียบ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เปนหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการบรหารจัดการของ 
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีลักษณะการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการบรการด้านต่าง ๆ ทังของราชวทยาลัย 

จุฬาภรณ์ วทยาลัยวทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟาจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซงึมีลักษณะงานคล้ายกับ
หน่วยงานอืนทีมีลักษณะการดําเนินงานคล้ายคลึงกัน สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เนืองจากในปการศึกษา 
2564 เปนปแรกที สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ดําเนินการตามเกณฑ์ จงึยังไม่ได้คัดเลือกหน่วยงานคู่เทยีบ 

แต่ใช้การเทียบเคียงผลการดําเนินงานจากปการศึกษาทีผ่านมา โดย สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการ
วางแผนในการใช้ข้อมูลสารสนเทศสําคัญในการกําหนดคู่เทียบกับหน่วยงานภายนอกทีมีลักษณะการ
ดําเนินการทีคล้ายคลึงกัน ซงึจะคัดเลือกประเด็นทีเปรยบเทียบ เพือหาโอกาสในการพัฒนาการให้บรการทีเปน
เลิศ เชน่ เปรยบเทียบตัวชวัีดทีสําคัญและส่งผลต่อกระบวนการให้บรการ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ และระดับ
ความพึงพอใจในการให้บรการ นอกจากนี ในส่วนภารกิจเฉพาะของ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เช่น 
ภารกิจด้านการให้บรการวชาการ จะใชผ้ลการดําเนินงานทีผ่านมาเปนข้อมูลเชงิเปรยบเทียบผลการดําเนินงาน 
 
(3) ความคล่องตัวของการวัดผล 

 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความสามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลงทังภายในและภายนอก
อย่างรวดเรว็ โดยแบ่งระบบการติดตามวัดผลและตอบสนองเปน 1) การประชุม สํานักงานราชวทยาลัยจุฬา
ภรณ์ อย่างสมาเสมอทุกเดือน 2) ใชร้ะบบการติดตามดําเนินการภารกิจ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดตามการเปลียนแปลงทีเกิดขึน เปนไปตามยุทธศาสตรข์องราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ทีมุ่งสู่การเปนองค์กร
สมรรถนะสูงแบบ Totally Digitalized Organization บนเครอข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมอบหมายให้
ผู้รบัผิดชอบนําข้อมูลเข้าสู่ระบบเพือให้ผู้บรหารสามารถติดตาม และเข้าถึงข้อมูลสําคัญและตัวชีวัดได้อย่าง

รวดเรว็ สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปญหาทังในระดับแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ์มีการรายงานผล
ความสําเรจ็ของตัวชวัีดตามเปาหมายเชงิยุทธศาสตรต่์อคณะกรรมการขับเคลือนฯ อย่างต่อเนืองทุกไตรมาส 
หากผลการดําเนินงานในตัวชวีัดใดไม่เปนไปตามเปาหมาย หรอตากว่าเปาหมาย หัวหน้าฝายทีเกียวข้องจะต้อง
ปรบัปรุงกระบวนการหรอแผนงานเพือให้ผลการดําเนินงานตามตัวชวัีดบรรลุเปาหมายก่อนถึงไตรมาสสุดท้าย
ของปงบประมาณ 
 
ข. การวเคราะห์และทบทวนผลการดํา เนินการ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ทบทวนผลการดําเนินงานและขีดความสามารถโดยกําหนดเรอง
สําคัญ ตัวชวัีดของแผนปฏิบติัการและแผนยุทธศาสตรที์ต้องทบทวน โดยวเคราะห์หาสาเหตุ เพือปรบักลยุทธ์
และแนวทางการดําเนินงานให้สอดรบักับการเปลียนแปลงของสภาวะแวดล้อมทีเปลยีนแปลงไป ทังนี เพือให้
เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองและปรบัปรุงให้ทันต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน 
ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบรหารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ทุกไตรมาส ดังแสดง
ในตารางที 4.1 ข 
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ค. การปรบัปรุงผลการดําเนินการ 
(1) ผลการดําเนินการในอนาคต 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ คาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตโดยนําผลการดําเนินงานใน

รอบ 1 ปทีผ่านมาวเคราะห์ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยพิจารณาตัวชีวัดทีสําคัญได้แก่ 1) ด้านแผน
ยุทธศาสตร ์2) ด้านบรการและกระบวนงาน 3) ด้านการเงนและงบประมาณ และนําไปสู่การทบทวนตัวชวัีดที
เกียวข้องทังหมด เพือพิจารณาวางแผนการดําเนินงานของปต่อไปและพิจารณาปรบัแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ผลในอนาคต และนําเสนอข้อมูลต่อผู้บรหารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  
ตารางที 4.1 ข การวเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินงาน 

การทบทวน ความถี วัตถุประสงค ์ ข้อมูลทีถูกทบทวน การวเคราะห ์ การนําไปใชป้ระโยชน์ 
ก า ร บ ร ห า ร 
สํ า นั ก ง า น ร า ช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ 

M 
H 
H 
Q 
 

BM 
 
 

BM 

-Communication 
- Deployment 
-Progress monitoring 
- Alignment 
monitoring 
- Process monitoring 
- Capacity, capability 

- KPIs 
- Strategy 
-Strategic 
objective 
- Innovation 
- Best practice 

- Trend 
- SWOT 
- PDCA 
- Benchmark 
- Gap 
- KM 
- R2R 

- ประเมินความสําเรจ็
องค์กร 
- การปรบัตัวชวีัดแผนกล
ยุทธ ์
- ติดตามผลดําเนินงาน
องค์กร 
- ปรบัอัตรากําลัง พัฒนา
ขีดความสามารถ
บุคลากร 
- แผนกลยุทธด้์าน
การเงน 

ก า ร บ ร ห า ร ค ว า ม
เสียง 
การควบคุมภายใน 
แผนยุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบัติการ 
การบรหารและ
พัฒนาทรพัยากร
บุคคล 
การจดัการความรู ้

M = Monthly, BM = bi-monthly, Q = Quarterly, H = Half-yearly 

 
(2) การปรบัปรุงอย่างต่อเนื องและการสรา้งนวัตกรรม  

 ผู้บรหารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีแนวคิดในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบรหารจัดการ
มาใชใ้นประเด็นการให้บรการทีสะดวก รวดเรว็ สิงอํานวยความสะดวกในการให้บรการครบวงจร สิงสนับสนุน
การเรยนรู ้โดย 1) วเคราะห์ผลการดําเนินงานของ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และความต้องการของ

ผู้รบับรการ 2) พิจารณาความเปนไปได้และกําหนดเปาหมายในการปรบัปรุงโดยเทียบกับคู่เทียบหรอกําหนด
เปาหมายทีสูงขึน เพือผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง 3) จดัลําดับความสําคัญเรองทีต้องปรบัปรุงตาม

กระบวนการดําเนินงานทีสําคัญ 4) งบประมาณทีได้รบัจดัสรร โดยการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และ
นําเสนอต่อผู้บรหารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  
 

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู ้  
ก. ข้อมูล และสารสนเทศ 
(1) คุณภาพ และ (2) ความพรอ้มใช้  

 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 
ด้านสารสนเทศของราชวทยาลัยเพือเสรมสรา้งความพรอ้มทีจะรองรบัการดําเนินมาตรการตามยุทธศาสตร ์
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ทีมุ่งสู่การเปนองค์กรสมรรถนะสูงแบบ Totally Digitalized Organization บน
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เครอข่ายอินเตอรเ์น็ต โดยคํานึงถึงประสิทธภิาพ ความมันคงปลอดภัยและมีมาตรฐาน มีระบบเครอข่ายพืนฐาน 
และระบบเครองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ทีทันสมัย รองรับการทํางานของเครอข่ายยุคใหม่ มีระบบรักษา 
ความปลอดภัยและความลับของข้อมูลสารสนเทศ ระบบสํารองข้อมูล พรอ้มทังระบบการเฝาระวังทีมีมาตรฐาน

ผ่านระบบการยืนยันตัวตน และการตรวจสอบสิทธกิารเข้าใชง้านในแต่ละระบบ มีการกําหนดลําดับชนัของการ
เข้าถึงข้อมูลเพือรกัษาความลับ มีการให้บรการเครอข่ายทังระบบใชส้ายสัญญาณ และระบบไรส้ายแก่บุคลากร 
และนักศึกษาได้ครอบคลุมพืนทีของราชวทยาลัย สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนืองรองรบัอุปกรณ์หลากหลาย

รูปแบบ ทังแบบเคลือนทีและไม่เคลือนที นอกจากนี ยังมีฝายบรหารและพัฒนาระบบสารสนเทศทําหน้าที 
ในการขับเคลือนการปรบัปรุงกระบวนงานและรวบรวมสรุปความต้องการเกียวกับระบบงานทีจะมาสนับสนุน
กระบวนงานทีต้องการพัฒนา ได้แก่ ระบบบรหารทรพัยากรของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และระบบบรหารงาน
โรงพยาบาล ให้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนงาน วเคราะห์และระบุความต้องการเกียวกับการใชร้ะบบงาน
ต่างๆ เมือมีความต้องการเพิม และดูแลการพัฒนาโปรแกรมรายงานให้ถูกต้อง ตรวจสอบและวเคราะห์ข้อมูล
เพือสนับสนุนงานบรหาร วเคราะห์และออกแบบการเชือมต่อของงาน เครองมือ และระบบงานอืนๆ ทีมา
เชอืมโยงกับระบบงานปจจุบัน เพือให้เกิดประโยชน์และประสิทธผิลสูงสุด 
ตารางที 4.2ก กระบวนการทําให้เกิดความพร้อมใช้การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูล

สารสนเทศ 
คุณลักษณะของ

ข้อมูล 
กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

แม่นยํา ถูกต้อง - มีการควบคุมการนําเข้าข้อมูล โดย กําหนดสิทธใิห้เจา้ของข้อมูลเท่านันทีมีสิทธแิก้ไขข้อมูลได้ 
- มีการกําหนดรูปแบบการจดัเก็บข้อมูลให้สะดวกลดความผิดพลาดเชน่การใช ้drop down ให้เลือกแทน
การคีย์ข้อมูล การบังคับให้กรอกข้อมูลได้เฉพาะชนิดของข้อมูลทีต้องการ การจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บจาก
เจา้ของข้อมูลโดยตรง มีการสํารองข้อมูลอย่างสมาเสมอ การสรา้งวธกีารดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางมาใช้
แทนการกรอกข้อมูลใหม่ การออกแบบฐานข้อมูลให้ไม่มีความซาซอ้นของข้อมูล 
- มีการทดสอบการทํางานของระบบก่อนนํามาใชง้าน 
- การบันทึกข้อมูลมีการแจง้เตือนเมือมีข้อมูลซา หรอกรอกข้อมูลผิดพลาด 
- การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการนําข้อมูลเข้า เช่น เครองสแกนใบหน้าเพือความถูกต้อง
รวดเรว็ 
- มีการสุ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างสมาเสมอ ทังจากผู้ใชแ้ละผู้ดูแลระบบ และทําการปรบัปรุงข้อผิดพลาดที
พบและปรบัปรุงระบบให้เปนปจจุบัน 

ครบถ้วนสมบูรณ ์
เชอืถือได้ 

- มีการออกแบบระบบให้บังคับให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แจ้งเตือนเมือขาดข้อมูลสําคัญทีต้อง
บันทึกในระบบฐานข้อมูล 
- มีการทําระบบสํารองข้อมูลเพือปองกันข้อมูลสูญหาย 
- มีระบบรกัษาความปลอดภัยให้เพือปองกันผู้บุกรุก  

เปนปจจุบัน - มีการสุ่มตรวจสอบข้อมูลเปนระยะ 
- ปรบัปรุงระบบให้เปนปจจุบัน 

ข้อมูลตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช ้

- ออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช ้และมีการปรบัปรุงเปนระยะ 

มีความพรอ้มใช ้ - มีการสํารองข้อมูลเปนระยะ และมีแผนกู้คืนระบบ 
- มีการตรวจสอบเปนระยะและแก้ไขเมือพบข้อผิดพลาด 
- มีชอ่งทางการเชอืมต่อเครอข่ายอินเทอรเ์น็ตชอ่งทางสํารอง 
- มีการปรบัปรุงระบบให้เปนปจจุบัน 
- มีระบบสํารองไฟฟาให้ระบบเครอข่ายและเครองคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย 
- มีการติดตังระบบปรบัอากาศให้สามารถทํางานได้ตลอด 24 ชวัโมง 
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คุณลักษณะของ
ข้อมูล 

กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

รกัษาความปลอดภัย 
ความลับ 

- มีการจดัชนัความลับของข้อมูล เชน่ ข้อมูลการเงนส่วนบุคคล หรอข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการเงนของ 
หน่วยงาน ข้อมูลการประชุมของผู้บรหารระดับสูง เปนต้น 
- มีการกําหนดสิทธใิห้ผู้ใชใ้นแต่ละประเภทให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและเท่าทีตนเองรบัผิดชอบ 
เท่านัน เชน่ ผู้ใชง้าน ผู้ดูแลระบบ ผู้จดัการข้อมูลในระบบ และผู้บรหาร 
- มีการปองกันการเข้าถึงเครองคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายด้วยการติดตังระบบ Firewall และ Antivirus และ
ระบบ Access Control 
- การกําหนดสิทธกิารเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายเฉพาะผู้เกียวข้องเท่านัน 
- มีการประชาสัมพันธแ์ละปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550 
และทีแก้ไขเพิมเติม และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

ข. ความรูข้องสถาบัน 
4.2ข(1) การจัดการความรู ้และ (2) วธปีฏิบัติทีเปนเลิศ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝายพัฒนาทรพัยากรบคุคลดําเนินการจดัการความรูต้ามนโยบาย
ของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ในภาพรวม คณะกรรมการดําเนินการจดัการความรูข้องราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการ
จัดทํากรอบแนวคิดการจัดการความรูข้องราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทังขับเคลือนงานจัดการความรูต้าม
แผนการดําเนินงานการจัดการความรูโ้ดยมีการสํารวจและรายงานผลเรองการรบัรูแ้ละความเข้าใจเกียวกับ
วสัยทัศน์ ค่านิยม และการจดัการความรูข้องผู้ปฏิบติังานสังกัดราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ในส่วนของ สํานักงานราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการกําหนดนโยบายรวมทังแผนส่งเสรมการจัดการความรู ้และการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลียนเรยนรูร้ะหว่างฝายทีเกียวข้อง (Knowledge sharing) เชน่ ฝายจดัซอืจดัจา้ง นําความรูเ้กียวกับ 
กฎหมาย ระเบียบทีเกียวข้องกับการจัดซือจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ผ่าน MS Teams, การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เผยแพรใ่น intranet, มีการทําวจยั R2R เพือศึกษาปญหาเกียวกับกระบวนการจดัซอืจดัจา้ง และ

นํามาพัฒนาปรบัปรุง เพือเพิมประสิทธภิาพในการทํางาน ผ่าน Workplace สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
แต่เดิม และมีการปรบัปรุง Platform เปน MS Teams ในปจจุบนั และมีแผนทีจะจดัเปนเวทีการแลกเปลียน
เรยนรูโ้ดยให้ตัวแทนของแต่ละฝายนําเสนอเรองทีน่าสนใจ หรอมีความสําคัญกับการปฏิบัติงาน หรอเปน
วธกีารปฏิบัติงานทีมีประสิทธภิาพ ให้กับบุคลากรของฝายอืน ๆ รบัทราบ เพือเปนการแลกเปลียนวธปีฏิบัติที
เปนเลิศ รวมถึงการนําสิงทีบุคลากรเขียนหรอถ่ายทอดความรูข้องตนเองอยู่บน Workplace และ MS Teams 
มาจัดหมวดหมู่เพือให้ง่ายต่อการสืบค้น และ/หรอนํามาสรา้งองค์ความรูใ้หม่ต่อไป นอกจากนี ยังมีการจัด
ฝกอบรม การอบรมเชงิปฏิบัติการเพือการพัฒนาความรูใ้ห้กับบคุลากรภายใน สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือการดําเนินการทีเปนเลิศ (EdPEx) แนว
ปฏิบัติทางการเงนและบัญชี แนวทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทังการฝกอบรมการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีได้รบัการพัฒนาขึนใหม่ เปนต้น 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝายนิติการได้ดําเนินการเผยแพรค่วามรูท้างกฎหมายด้านต่าง ๆ 
ในรูปแบบ Infographic ผ่าน Microsoft Teams ไม่ว่าจะเปนกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
กฎหมายทีใช้ในชีวตประจําวัน หรอกฎหมายใหม่ เพือสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่าง ๆ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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4.2ข(3) การเรยนรูร้ะดับสถาบัน  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ วางแผนในการส่งเสรมการเรยนรูใ้ห้ฝงลึกเข้าไปในวถีการปฏิบัติงาน
โดยนําความรูท้ีได้จากแหล่งต่าง ๆ ทัวทังองค์กรมาถอดบทเรยน จัดทําแผนงานใหม่ เพือพัฒนาคุณภาพให้

บรรลุผลสําเรจ็ตามเปาหมายเชงิยุทธศาสตร ์และเปนฐานในการนําองค์กรให้บรรลุวสัยทัศน์ มีการถ่ายทอด
องค์ความรูจ้ากการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพือการขับเคลือนองค์กรด้วย
เกณฑ์ EdPEx และการใช ้KM ขับเคลือนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร จัดทําเปน Workflow หรอวธปีฏิบัติ

มาตรฐาน (Standard Operation Procedure; SOP) ส่งเสรมให้บุคลากรเข้าใจเห็นความสําคัญ และ
ประโยชน์จากการจดัการความรูม้ากขึน 
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หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment)  
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร  
(1) ความจําเปนด้านขีดความสามารถและอัตรากําลัง      

จากแผนกลยุทธร์ะดับองค์กร กลุ่มงานทรพัยากรบคุคลภายใต้สังกัดสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
มีภาระรบัผิดชอบในการขับเคลือนและดําเนินการยุทธศาสตรท์ ี4 ทีมีเปาหมายในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงทีมีวสัยทัศน์รว่มอย่างยังยืน (Human Resource and Organization 
Development for High Performance and Sustainable Organization) โดยมีเปาประสงค์หลักด้าน
บุคคล ตามรูปท ี5.1ก(1)-1 ข้อ O4(3) ในการสรา้งบุคลากรทุกระดับในองค์กร ให้มีสมรรถนะสูงตามสาขางาน 
อันประกอบด้วย 1.งานสายวชาการ 2.งานสายสนับสนุนทังวชาชีพและทัวไป และ 3. งานสายวจัย ให้มี
คุณลักษณะตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีทักษะสูง มีแรงจูงใจในการทํางาน 
ทํางานเปนทีม มีการเรยนรูจ้ากการทํางานรว่มกันเพือพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนือง มีคุณธรรม
และจรยธรรม และมีระบบบรหารบคุลากรทีเออืให้มี Synergy ภายในราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  

      
 รูปที 5.1ก(1)-1 ยุทธศาสตรท์ี 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านบรหารจดัการ ทรพัยากรมนุษย์ 
และสิงแวดล้อมในการทํางาน 

การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถบุคลากร ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีววัฒนาการที
ผสมผสานวธกีารจดัการทรพัยากรบุคคลแบบเดิมควบคู่กับแนวการจดัการด้านขีดความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะรายบุคคลเพือพัฒนาทุนมนุษย์หรอ Competency -Based HCM  เพือค้นหา และประเมิน
ความต้องการด้านขีดความสามารถบุคลากรทีจาํเปนในการรองรบัการเปลียนแปลงและความท้าทายเชิงกล
ยุทธท์ีจะมีผลต่อเปาหมายและพันธกิจทีสําคัญ โดยกลุ่มงานทรพัยากรบุคคลรว่มกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
ดําเนินการ  

 1. ศึกษา ทําความเข้าใจและวเคราะห์ยุทธศาสตรอ์งค์กรในส่วนทีเกียวข้องกับการจดัการทรพัยากร
มนุษย์ พรอ้มจดัทําแผนงานเชงิกลยุทธด้์านทรพัยากรบุคคล  
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2. ค้นหา ประเมินขีดความสามารถทีสําคัญและจาํเปนขององค์กร ของหน่วยงานและของบุคลากร 
ด้วยการวเคราะห์เปาหมายองค์กร เปาหมายหน่วยงานและวเคราะห์งาน โดยใช้ข้อมูลภาระรบัผิดชอบ 
คําอธบิายงานรายตาํแหน่ง (Job Description) ข้อมูลสารสนเทศด้านขีดความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์

ทีจําเปนเพือปฏิบัติงานจากภายในองค์กร ได้แก่ คุณวุฒิ ความเชียวชาญ ผลงานวชาการ รางวัลหรอผล
ประเมินมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เสรมด้วยข้อมูลด้านขีดความสามารถบุคลากรทีเกียวข้อง ข้อมูลพฤติกรรม
และผลงานทีคาดหวังในแต่ละตําแหน่งงาน  

3. กําหนดและจัดทําคํานิยามขีดความสามารถทีต้องการ โดยในปการศึกษา 2564 มีการจัดทํา
ความสามารถหลัก (Core competency) 5 ประการ แล้วเสรจ็ ผ่านการพิจารณาจากผู้บรหารระดับสูงสุด
ขององค์กรและคณะกรรมการบรหารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เพือให้มันใจว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
การขับเคลือนองค์กรให้บรรลเุปาหมาย  

4. สือสารข้อมูลความสามารถหลักควบคู่กับวสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรผ่านชอ่งทางต่างๆ 
อย่างต่อเนือง เพือให้บุคลากรทังองค์กรรบัรูแ้ละมีความเข้าใจแนวทางใหม่ด้านการจดัการทรพัยากรมนุษย์  

5. จัดการเรยนรูเ้ชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนหน่วยงาน เพือสรา้งความเข้าใจในความสามารถของ
บุคลากร ทีองค์กรต้องการ ทังความสามารถหลัก ความสามารถในการบรหาร (Managerial competency) 

และความสามารถในการปฏิบั ติงาน (Functional Competency) เ กิดการเรยนรู้วธีการกํ าหนด
ความสามารถทีเหมาะสม  

6. วเคราะห์งาน ประเมินความต้องการและกําหนดขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

โดยตัวแทนหน่วยงานทีผ่านการเรยนรูร้ว่มกับผู้ปฏิบัติงาน  
7. กําหนดหน่วยงานและผู้ ร ับผิดชอบในการพัฒนาระบบการจัดการและบรหารข้อมูลขีด

ความสามารถขององค์กร ของหน่วยงานและของบุคลากร โดยใช้วงจรคุณภาพของ Demming (PDCA) 

สรา้งความสามารถในการพัฒนาและปรบัปรุงข้อมูลขีดความสามารถและคํานิยามให้เหมาะสม ทันต่อการ
เปลียนแปลงงานในอนาคต  
การจัดการอัตรากําลังบุคลากร เพือเกือหนุนให้มีเพียงพอและเหมาะสมสําหรบัภาระงาน เกิดผลการ
ดําเนินการทีดี ทังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ ในแต่ละพันธกิจโดยมีหลักการบรหารอัตรา
บุคลากร  

1)  จาํนวนอัตรากําลังใช้หลักอุปสงค์ อุปทาน คือ จาํนวนบุคลากรหรออุปทาน ต้องสอดคล้องกับ
จาํนวนของปจจยัต่างๆ ด้านอุปสงค์ เชน่ ปรมาณภาระงาน การเปลยีนแปลงโครงสรา้งของส่วนงาน  

2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรพิจารณาควบคู่กันทังขีดความสามารถและจํานวนอัตรากําลัง  
โดยการปฏิบัติ กลุ่มงานทรพัยากรบุคคลรว่มกับหน่วยงานต่างๆ ทําความเข้าใจ วเคราะห์อัตรากําลังและ
ข้อมูลประกอบตามทีหน่วยงานเสนอขอเปลียนแปลง ได้แก่ เหตุผลและความจาํเปน ข้อมูลการวเคราะห์แผน
ยุทธศาสตรแ์ละแผนประจาํป ข้อมูลภาระงาน รายละเอียดภาระหน้าทีของตําแหน่งงานทีเสนอเปลยีนแปลง 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและคําอธบิายลักษณะงาน ผลงานปจจุบันของหน่วยงานและทีคาดหวังหลังได้รบั
อนุมัติอัตรากําลัง รวมถึง ระเบียบหรอเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทีมีผลต่อโคงสรา้งตําแหน่งงานและอัตรากําลัง
หรอคุณสมบัติรายตําแหน่งงาน การเสนอและพิจารณาอนุมัติเปลียนแปลงอัตรากําลังมีขันตอนมาตรฐาน
ตามลําดับโครงสร้างอํานาจการบรหารหน่วยงานและการบรหารองค์กร ซึงกระบวนการมีทังในส่วนที
ดําเนินการผ่านคณะกรรมการบรหารราชวทยาลัย หรอคณะกรรมการทีเกียวข้องตามประกาศของ 
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ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และดําเนินการผ่านระบบ E-saraban ทีสามารถเก็บประวัติการดําเนินการและอํานวย
ความสะดวกในการอ้างอิงและสืบค้นในอนาคต  
(2) บุคลากรใหม่   

ในด้านการสรรหา หน่วยงานต่าง ๆ สามารถสรรหาบุคลากรใหม่เพิมเติมภายใต้กรอบอัตรากําลัง 

ทีได้รับการจัดสรร จะมีการวเคราะห์เหตุผลและความจําเปนประกอบ เช่น การวเคราะห์ภาระงาน  
การปรบัเปลียนภารกิจ หรอแนวโน้มการพัฒนางานในอนาคต ประกอบกับข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
และคําอธิบายลักษณะงาน (Job description) ซึงเปนมาตรฐานภาระงานขันตาของบุคลากรตามที 

ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ กําหนด โดยกระบวนการสรรหา คัดเลือก บุคลากรใหม่ใชร้ะบบการแข่งขัน ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล เปดกว้างและโปรง่ใสในทุกขันตอน ไม่มีข้อกําหนดเรอง อายุ เพศ ศาสนา และสถาบันทีจบ  

โดยกระบวนการสรรหา คัดเลือกมาตรฐานดําเนินการดังนี  
1) หน่วยงานทีได้รบัการจดัสรรอัตรากําลังกําหนดคุณสมบัติและสมรรถนะทีต้องการ หลักเกณฑก์าร

พิจารณากําหนดสมรรถนะ  

2) ฝายบรหารทรพัยากรบุคคลประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์และ 
Facebook ของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เว็บไซต์จัดหางานต่าง ๆ สําหรบัผู้ทีต้องปฏิบัติงานในพืนทีทํางานใน
ส่วนภูมิภาค หรอวทยาเขตในต่างจงัหวัด (โรงงานเภสัชภัณฑ์ฯ สัตหีบ โรงพยาบาลสัตว์ศรสวางควัฒนวทยา

เขตเจ้าฟาจุฬาภรณ์พนารกัษ์ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา โรงเรยนนวัตกรรมการจัดการสถานพยาบาล จ.น่าน) 
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีนโยบายให้รบัคนในพืนทีเข้าเปนผู้ปฏิบัติงาน เพือให้สามารถปฏิบัติงานในต่างจงัหวดั
ได้ทันทีและมีประสิทธภิาพ   

3) ผู้สมัครยนืเอกสารการสมคัรผ่านระบบสมัครงาน  
4) คัดเลือก วธกีารคัดเลือกจะมีการแต่งตังคณะกรรมการคัดเลือก สายวชาการและสายสนับสนุน

วชาชีพ ทําการสัมภาษณ์ พิจารณาคุณวุฒิ ประวัติการเรยนหรอการทํางาน และการประเมินคุณลักษณะที
สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร การคัดเลือกเปดโอกาสให้บุคคลทีมีความหลากหลายทางความคิด 
ความสามารถและวัฒนธรรมเข้ารบัการคัดเลอืกได้อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั และเรมมีการทดสอบทักษะ
เฉพาะตําแหน่ง เชน่ ทักษะด้านดิจทัิล  สําหรบัการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนทัวไป มีการพิจารณาจาก
ผลการสอบประเมินทักษะความสามารถ เชน่ ความสามารถในการพิมพ์เอกสาร ทังภาษาไทยและอังกฤษ การ
คัดเลือกในปการศึกษา 2564 มีการเพิมประเมินทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และบุคลากรต้องยืนผล
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ กําหนด   

 5) ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกแล้ว จะเข้าสู่การนัดหมายเพือตรวจรา่งกาย เพือให้มันใจว่าสภาพ
รา่งกาย มีความพรอ้ม ไม่มีอุปสรรคต่อภาระงานทีจะได้รบัมอบหมาย ผู้ทีตรวจพบความผิดปกติแต่ไม่เปน

อุปสรรคต่องาน เช่น ผู้ทีติดเชอื ไวรสัตับอักเสบบี จะยังคงได้รบัเข้าทดลองงาน เมือได้ผู้ทีมีคุณสมบัติ ขีด
ความสามารถตรงกับทีหน่วยงานต้องการผ่านการ คัดเลือกต่าง ๆ ข้างต้น จะมีการประกาศผลผู้ทีได้รบัการ
คัดเลือก การว่าจ้างและบรรจุแต่งตังนัน เปนไปตามข้อบังคับราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบรหารงาน
บุคคลของผู้ปฏิบัติงานในราชวทยาลัย พ.ศ.2562 ระยะทดลองงานบุคลากรใหม่จะอยู่สถานะปฏิบัติงาน
ทดลองงานไม่เกิน 180 วัน ในระหว่างทดลองงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเปนทางการ หลัง
ทดลองงานไปแล้ว 90 วัน และอีกครังเมือครบทดลองงาน 180 วัน หากหน่วยงานพิจารณาเห็นว่า
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ อาจบอกเลิกจา้งได้โดยแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน เมือครบกําหนด
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ทดลองงาน และผลการทดลองงานผ่าน จะบรรจุแต่งตัง ตามระเบียบ โดยนับระยะเวลาการจ้างปฏิบัติงาน
ย้อนหลังตังแต่วันได้รบัเข้าทดลองงาน  

ในการดูแลบุคลากรใหม่ในระหว่างทดลองงาน วันแรกของการเรมงาน ฝายพัฒนาทรพัยากรบุคคล
จะจดัการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าปฏิบติังานใหม่โดยจดัเดือนละ 2 รอบ ตามจาํนวนครงัการรบับุคลากรใหม่เข้า
มาในแต่ละเดือน ปละ 24 รุน่ วัตถุประสงค์เพือผู้เข้าอบรมมีความรูแ้ละเข้าใจข้อมูลพืนฐานเกียวกับองค์กร 
ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม วสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสรา้งองค์กร มีความรูเ้รองกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการทํางาน ตลอดจนสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ต่าง ๆ ทีได้รบั คุณธรรมและความโปรง่ใสในการทํางาน  
มีการบันทึกข้อมูลพืนฐานเกียวกับบุคลากรและจดัทําบัตรต่าง ๆ เพืออํานวยความสะดวกในการเรมต้นทํางาน 
และสรา้งความผูกพันต่อองค์กรแก่พนักงานใหม่ และเนืองด้วย สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ
ไวรสัโคโรนา 2019 ฝายพัฒนาทรพัยากรบุคคลได้มีการปรับปรุงวธีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศและอบรมหลักสูตรทีจําเปนต่อการทํางาน ของผู้เข้า
ปฏิบัติงานใหม่ทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Team และอีเมลของหน่วยงานเปนช่องทางการสือสาร
รว่มกัน ในการสรา้งความสัมพันธกั์บบุคลากรใหม่ หน่วยงานต่างๆ ได้จดัระบบการทํางานระบบพีเลียงเข้ามา
ใชใ้นการทํางานเพือเพิมประสิทธภิาพในการทํางานและสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างเพือนรว่มงานเพือให้เกิด
การพัฒนากระบวนการดูแลบุคลากรใหม่ สายทรพัยากรบุคคลรว่มกับหน่วยงานติดตามอัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรใหม่และกําลังวางแผนประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดและบุคลากรใหม่ต่อไป  
 

(3) การจัดการการเปลี ยนแปลงด้านบุคลากร  
จากแผนงานเชงิกลยุทธท์ีมุ่งปฏิรูปให้เปน Totally Digitalized Organization และ โครงสรา้งทีมี 

Agility ปรบัตัวตามบรบทการเปลียนแปลงได้อย่างมีประสิทธภิาพ รวดเรว็ ภายในป 2570 จงึมีการวางแผน

จดัการการเปลียนแปลงด้านบคุลากรอย่างเปนระบบ ครอบคลุมทังด้าน 
 1) การสรา้งขีดความสามารถใหม่ของบุคลากรและจดัอัตรากําลังทีคล่องตัว เพือให้ยังคงรกัษาและ

ได้มาซึงบุคลากรทีมีศักยภาพและสมรรถนะสูง เปนองค์กรทีบุคคลทีมีศักยภาพสูงต้องการมารว่มทํางาน  

ในการดําเนินการเพือเพิมขีดความสามารถบุคลากร สิงทีดําเนินการและประสบความสําเรจ็ เกิดประสิทธผิล
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บรการ และเปนไปตามสมรรถนะของบุคลากรทีสํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
กําหนดในด้าน Digital literacy รวมถึงมีการให้ทุนการศึกษาต่อทังในประเทศและต่างประเทศแก่บุคลากร  

2) เพิมทักษะ ความพร้อมให้กับบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศใหม่ๆ ในองค์กรอย่างมี
ประสิทธภิาพและปลอดภัย เกือหนุนแผนเชงิกลยุทธใ์นการปฏิรูปองค์กรสู่ระบบดิจทิัล โดยมีการดําเนินการ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อยอดระบบโครงสร้างพืนฐานการบรหารบุคลากร (HRIS)  
ทีผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เกิดเปนโครงการพัฒนาระบบบรการด้านบุคคลด้วยตนเอง (Employee Self 
service) ทีมีประสิทธิภาพยิงขึน สามารถเข้าถึงบรการได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึนด้วยตัวเอง  
ผ่านเครองมือทีหลากหลาย เชน่ โทรศัพท์มือถือ Notebook หรอ PC  

4) จัดการโครงสรา้งบุคลากรรองรับพันธกิจและสรา้งการเติบโตในสายอาชีพ เพือให้มันใจว่า 
บุคลากรในตําแหน่งสําคัญปฏิบัติงานในจํานวนทีเพียงพอ สามารถดําเนินพันธกิจสําคัญได้อย่างต่อเนือง
สําเรจ็ตามเปาหมาย และมีการพัฒนาเส้นทางการเติบโตในสายงาน การจดัการการสืบทอดตําแหน่งสําคัญ 
ในปถัดไป ในป 2564-2565 ได้จัดการและออกประกาศเรองต่างๆ ได้แก่ 1. เรองชือตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ประเภทวชาชีพและประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2565  
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2. หลักเกณฑ์การจัดบุคลากรประเภทวชาชีพ และประเภทสนับสนุนลงในระดับตําแหน่ง (Job Placing)  
เพือเปนจุดเรมต้นในการพัฒนาบุคลากรและจัดการบรหารความก้าวหน้าในตําแหน่งงานของบุคลากร  
3. เรอง หลักเกณฑ์ และวธีการประเมินเพือแต่งตังพนักงานราชวทยาลัยประเภทวชาชีพ และประเภท
สนับสนุน ให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน พ.ศ.2565  
 
(4) การทํางานให้บรรลุผล 

 เพือให้การทํางานบรรลุผลสําเรจ็ มีการดําเนินการโดย 1. พัฒนาหรอปรบักระบวนการทํางานให้
สอดคล้องกับทังภาระหน้าทีประจําและเปนไปตามแผนงานยุทธศาสตร ์เช่น มุ่งสู่ระบบดิจิทัล ERP HRIS 
และดําเนินการตามกระบวนการวางแผน ติดตาม รายงานตัวชวีัดผลสําเรจ็ในการทํางานของหน่วยงานและ
ระดับองค์กรทีจัดการโดยฝายยุทธศาสตร ์นโยบายแผนและงบประมาณ 2. การจัดการทํางานให้บรรลุ 
วางแผนการบรหารจดัการคนให้มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วย ส่งเสรมการอบรมเพือพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรทุกระดับตามแผนยุทธศาสตร ์ ส่งเสรมการทํางานเปนทีม และยกย่องเชดิชูเกียรติผู้สรา้งผลงาน
ดีเด่น เพือสรา้งขวัญและกําลังใจสําหรบับุคลากรผู้ได้รบัเลือกเปนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สรา้งแรงจูงใจและเปน
แบบอย่างทีดีแก่บุคลากรในองค์กร มีการจัดภาระงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (IPA) ทีมีการ
ระบุผลงานทีคาดหวังทัง 2 ด้าน คือ ภาระงานประจาํ การพัฒนางานประจาํ และสนับสนุนนโยบายองค์กร  
โดยให้นาหนักแตกต่างกันตามระดับตําแหน่ง ได้แก่ ปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชา และผู้บรหาร เพือให้ส่งเสรม
การทํางานตามศักยภาพและภาระหน้าที  ติดตามผลการปฏิบัติงาน นําผลการประเมินมาพัฒนาบุคลากร และ
ใชเ้ปนข้อมูลสําหรบัการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับต่อไป 3. การพัฒนาความสมดุลของแหล่งรายได้ที
สอดคล้องกับปรชัญาของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์เพอืความยงัยืนทางการเงน และการคงอยู่ เติบโตขององค์กร 

   
รูปที 5.1ก(4)-1 แผนงานเชงิกลุทธก์ารพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงฯ 
 

ตารางที 5.1ก(4)-2 การจดัการด้านทรพัยากรบุคคลให้บรรลุผลสําเรจ็ 

การจัดระบบและบรหารบุคลากร 

วธกีารทํางานให้บรรลุผลสําเรจ็ 

ทําให้งาน
บรรลุผล
สําเรจ็ 

ใช้
ประโยชน์

จาก
สมรรถนะ

หลัก 

มุ่งเน้นการ
สนับสนุน

ผู้รบับรการ 

ผลการ
ดําเนินงาน

ดีกว่า
ความ

คาดหมาย 
ด้านการสรรหาบุคลากร 
-มีการทดสอบภาษาองักฤษ และทักษะคอมพิวเตอร ์
-Competency based interview 
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การจัดระบบและบรหารบุคลากร  

วธกีารทํางานให้บรรลุผลสําเรจ็  

ทําให้งาน
บรรลุผล
สําเรจ็ 

ใช้
ประโยชน์

จาก
สมรรถนะ

หลัก 

มุ่งเน้นการ
สนับสนุน

ผู้รบับรการ 

ผลการ
ดําเนินงาน

ดีกว่า
ความ

คาดหมาย 
ด้านการพัฒนาและฝกอบรม 
-การพัฒนาด้านคณุวุฒิ (ศึกษาต่อ) 
-การพัฒนา อบรม ประชุม สัมมนา ตามประเภทของบุคลากร ได้แก่ 
ผู้บรหาร หัวหน้าฝาย บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายสนับสนุน
วชาชพี 

    

ด้านการธาํรงรกัษาบุคลากร 
-สนับสนุนการขึนสู่ตําแหน่งทางวชาการ (สายวชาการ) ความก้าวหน้า
ทางสายงาน (สายสนับสนุน) 
-การเชดิชูบุคลากรทีทุ่มเทในการทํางาน ปฏิบัติงานดีเด่นเปนแบบอย่าง 

    

ด้านเงนเดือนและสวัสดิการ  
-ปรบัเลือนเงนเดือนตามผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
-เพิมเงนพิเศษสําหรับตําแหน่งทีใช้ทักษะเฉพาะ เช่น ค่าวชาชีพ 
ค่าตอบแทนความเสียง ค่าวุฒิบัตร คา่ภาษา 

    

ด้านการประเมินผล 
ใช้ระบบการบรหารผลการปฏิบัติงานเพือกําหนดแนวทางในการเลือน
เงนเดือน พัฒนาบุคลากร ทบทวนการมอบหมายงาน 

    

 
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร  
(1) สภาวะแวดล้อมของการทํางาน  

ในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ได้จัดสภาพแวดล้อมการทํางานโดยจัดสถานทีทีเอือต่อการ
ปฏิบัติงานในทุกภารกิจ มีพืนทีสีเขียวทังภายนอกและภายในอาคาร มีการปรบัเปลียนรูปแบบสถานทีทํางาน 
เพิมพืนที Co-working space   เพือให้บุคลากรได้นังทํางานอย่างอิสระตามบุคลิกลักษณะของคนรุน่ใหม่ 
เปดโอกาสให้มีการแลกเปลียนเรยนรูใ้นการทํางานระหว่างฝาย การประชุมกลุ่มย่อย และลดสภาพความ
แออัดในสํานักงานทีแต่ละฝายได้รบัการจัดสรรพืนทีให้อยู่ในบรเวณทีใกล้กัน อาจมีเสียงดังและทําให้เสีย
สมาธิได้ง่าย และเปนพืนทีในการสือความกับบุคลากร โดย 1) สือสารทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานถึง
นโยบาย ความจาํเปน ประโยชน์ทีจะเกิดขึนกับองค์กร โดยผู้บรหารระดับสูงและผู้นําในระดับต่างๆ สือสาร
ด้วยตนเอง 2) กําหนดระยะเวลาการสือสารก่อนการดําเนินการจรง เพือให้บุคลากรมีเวลาในการปรบัตัวทํา
ความเข้าใจ โดยระยะเวลาขึนกับผลกระทบของการเปลียนแปลง 3) มีการส่งมอบงานและให้ผู้ปฏิบัติงานที
รบัผิดชอบเดิมเปนทีปรกษาไประยะหนึง 4) ผู้บรหารระดับสูงติดตามผลทีเกิดขึนจากการปรบัเปลียน เช่น 
จากเสียงปอนกลับผลลัพธก์ารดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ นอกจากนี ยังให้ความสําคัญกับงานด้าน
การอํานวยการด้านความปลอดภัย เพือดูแลรกัษาความปลอดภัยแก่ทรพัย์สิน บุคลากรและผู้รบับรการ และ
ภายในตัวอาคารยังติดตังระบบปองกันอัคคีภัย และระบบรกัษาความปลอดภัยโดยการใชคี้ย์การด์ การสแกน
ใบหน้าก่อนเข้าอาคารด้วย 

การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมการทํางานนอกเหนือจากทีกล่าวมา ประกอบกับข้อมูลของการ
ใช้พลังงานทีเพิมขึนอย่างต่อเนืองในแต่ละป ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงพิจารณาถึงการใช้ทรพัยากรอย่าง
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คุ้มค่า โดยมีเปาหมายในการเปนสํานักงานสมัยใหม่ทีใส่ใจต่อสิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ซึง
นอกจากการเพิมพืนทีสีเขียวแล้ว ยังมีการนํามาตรการประหยัดพลังงานไฟฟามาใช้ในสํานักงาน โดยให้
บุคลากรทีปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละพืนทีรบัผิดชอบดูแลพืนทีของตนเอง และรายงานต่อหัวหน้าฝายทราบเปน

ประจํา และนโยบายลดการใช้กระดาษให้เหลือไม่เกิน 20% โดยมีการจัดทําแผนและนโยบายการลดใช้
กระดาษเสนอไปยัง ผอ.สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการรายงานผลตามแผนในทีประชุมผู้บรหารราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ ทุกเดือน นอกจากนี ยังมีโครงการขอบคุณทีทิงกัน เดินหน้าสู่องค์กรไรข้ยะพลาสติก

และโฟม ทีอยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบของฝายภาพลักษณ์องค์กร ทีรณรงค์การรกัษาสิงแวดล้อมด้วยการไม่
ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม รวมถึงมีการนําขยะดังกล่าวมาแลกแต้มสะสมผ่านแอปพลิเคชัน CRA 
Thank You เพือแลกรบัผ้าห่มรกัษ์โลก ซงึได้รบัผลตอบรบัทีดี ฝายภาพลักษณ์องค์กรจงึเตรยมจดัโครงการ
ต่อเนือง “เหลือใช้ได้กุศล” โดยมีแนวคิดในการ Recycle ของเหลือใชม้าฝากขายเพือนํารายได้จากการขาย
มาบรจาคให้กับมูลนิธภัิทรมหาราชานุสรณ์ 
 
(2) นโยบายและสิทธปิระโยชน์สําหรบับุคลากร 
 ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการกําหนดนโยบาย และให้สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ด้านต่าง ๆ เพือ

ส่งเสรมสุขภาวะให้แก่บุคลากรทุกระดับ และครอบคลุมความต้องการของบุคลากรทีหลากหลายในทุกกลุ่ม
บุคลากรทังกลุ่มวชาชพี วชาการ สนับสนุนวชาชพีและสนับสนุนทัวไป  ตามตารางที 5.1ข(2) 
ตารางที 5.1ข(2)-1  สวัสดิการประเภทค่าตอบแทนสําหรบับุคลากรราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ประเภทค่าตอบแทน เอกสารทีเกียวข้อง 
เงนเดือน เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามเอกสารอนุมัติจา้ง/สัญญาจา้ง/บนัทึกข้อความ

กําหนดคา่ตอบแทน 
ค่าตอบแทน เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามเอกสารอนุมัติจา้ง/สัญญาจา้ง 
ค่าทีปรกษา เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามเอกสารอนุมัติจา้ง/สัญญาจา้ง 
ค่าตําแหน่ง เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามเอกสารทีเกียวข้อง ดังนี 

1. ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เรอง การแบ่งระดับหัวหน้าฝาย หัวหน้างาน และ
การกําหนดค่าตอบแทน 
2. ระเบียบราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เรอง เงนสมนาคุณผู้ทําหน้าทีบรหารของราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์   

ค่าตําแหน่งทางวชาการ เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามประกาศประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  เรอง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจา่ยค่าตอบแทน สําหรบัพนักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ที
ตําแหน่งทางวชาการ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ค่าวชาชพี เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามเอกสารทีเกียวข้อง ดังนี 
1.ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เรอง การกําหนดค่าตอบแทนวชาชพีสาํหรบัสาขา
วทยาลัยการแพทย์และสาขาขาดแคลน 
2.ประกาศประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  เรองค่าตอบแทนพิเศษทางวชาชพี สาขา
จติวทยาคลนิิก  
3.ประกาศประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  เรอง คา่ตอบแทนวชาชพี สําหรบันัก
กําหนดอาหาร  
4.ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์เรอง ค่าตอบแทนเพิมพิเศษของนิติกร 
5.บันทึกข้อความ เรอง ขออนุมัติค่าใบประกอบวชาชพี ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห ์
6.บันทึกข้อความ เรอง คา่วชาชพีทางเวชระเบียน  
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ประเภทค่าตอบแทน  เอกสารทีเกียวข้อง 
7.บันทึกข้อความ เรอง ขออนุมัติปรบัชอืตําแหน่ง นักเทคนิคเปนนักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก และขออนุมัติค่าตอบแทนใบประกอบวชาชพีนักเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก 
8.ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  เรองการกําหนดค่าตอบแทนพิเศษทางวชาชพี 
สัตวแพทย์ และนักทัศนมาตร  

ค่าความเสียงทางรงัสี เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามเอกสารทีเกียวข้อง ดังนี 
1.ประกาศประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  เรอง เงนเพิมสําหรบัค่าความเสียงของ
ผูป้ฏิบัติงานทางรงัสีและเคมีบาํบัด  
2.ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เรอง เงนเพิมสําหรบัความเสียงของผูป้ฏิบัติงานทาง
พยาธวิทยา  

ค่าวุฒิบัตรความรูค้วามชาํนาญ เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามประกาศ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เรอง การ
กําหนดคา่ตอบแทนวชาชพีสําหรบัสาขาวทยาลัยการแพทย์และสาขาขาดแคลน 

ค่าภาษา เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามตามเอกสารอนุมัติจา้ง/สัญญาจา้ง/บันทึก
ข้อความกําหนดค่าตอบแทน 

ค่าประสบการณ ์ เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามบันทึกข้อความ เรอง ขออนุมัติเพิม
คา่ตอบแทนให้บุคลากรฝายการพยาบาล  

ค่าเวรล่วงเวลาและค่าลว่งเวลา(OT) เงอนไขการได้รบัและอัตราเปนไปตามประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เรอง การ
กําหนดอัตราคา่เวรล่วงเวลาและค่าล่วงเวลา (OT) ของผูป้ฏิบัติงานในราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ พ.ศ. 2565 

 

ตารางที 5.1ข(2)-2  สวัสดิการด้านสุขภาพสําหรบับคุลากรราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

รายการ ผู้บรหาร สายวชาการ 
สายสนับสนุน
วชาชพี / ทัวไป 

เครองแบบพนักงาน ผ้าตัดสูทและกระดุม (ป เว้น 2 ป) ผ้าตัดสูทและกระดมุ (ป เว้น 2 ป) 
ยกเว้นคณะพยาบาลฯเปนผ้าขาว
พยาบาลและค่าตัด 2,000 บาท
และคา่ตัดสูทพรอ้มกระดุมโลหะ
(ครงัเดียว) 

เสือ 3 ตัวและ
กางเกง3ตวั และ
สูทสําเรจ็1ตัว(ปเว้น
ป) 

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 1.ค่าห้องและค่าอาหาร 4,000 บาท/ป 
2.วงเงนOPD ไม่เกิน 1 ครงั/วัน 3000 
บาท จาํนวน 15 ครงั/ป 
3. กายภาพ/กิจกรรมบาบัด และฝงเข็ม
ไม่เกิน 1 ครงั /วัน 3,000 บ จา นวน 
10 ครงั /ป 
4. ขูดหินปูน/อุดฟน/ถอนฟน/รกัษา
รากฟน/ X-ray 3,000 บาท/ป 
5. คา่รกัษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
4,000 บาท/ป 
6. ค่าห้องปฏิบัติการและพยาธวิทยา 
คา่ตรวจวนิจฉัยทางรงัสีวทยา 5,000 
บาท/ป 
7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน ไม่
เกิน 31 วัน 4,000 บาท/ป 

1. ค่าห้อง+ค่าอาหาร 3,000 บาท/ป 
2. วงเงนิ OPD ไม่เกิน 1 ครงั /วัน 2,200 บาท จาํนวน 
30 ครงั /ป 
3. กายภาพ/กิจกรรมบาบัด และฝงเข็มไม่เกิน 1 ครงั /วนั 
2,200 บาท 
จาํนวน 10 ครงั /ป 
4. ขูดหินปูน/อุดฟน/ถอนฟน/รกัษารากฟน/X-ray 
2,500 บาท/ป 
5. ค่ารกัษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3,000 บาท/ป 
6. ค่าห้องปฏิบัติการและพยาธวิทยา คา่ตรวจวนิจฉัยทาง
รงัสีวทยา 3,000 บาท/ป 
7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน ไม่เกิน 31 วัน 
3,000 บาท/ป 

ค่ารกัษาพยาบาล
(ผู้ปฏิบัติงานและครอบครวั) 

ต้องใชสิ้ทธปิระกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (ตามรายการที 1) ก่อน 
เบิกได้ตามสิทธกิรมบัญชกีลาง ส่วนเกินเบิกได้ตามส่วนเกินสิทธ ิ(Top up) ดังน ี
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รายการ ผู้บรหาร สายวชาการ 
สายสนับสนุน
วชาชพี / ทัวไป 

- อายุงานน้อยกว่า 2 ป = 20,000 บาท/ปงบประมาณ 
- อายุงานตังแต่ 2 ป แต่ไม่เกิน 4 ป = 40,000 บาท/ปงบประมาณ 
- อายุงานตังแต่ 4 ป แต่ไม่เกิน 6 ป = 60,000 บาท/ปงบประมาณ 
- อายุงานตังแต่ 6 ป แต่ไม่เกิน 10 ป = 80,000 บาท/ปงบประมาณ 
- อายุงานตังแต่ 10 ปขนึไป =100,000 บาท/ ปงบประมาณ 

ประกันสังคม 1. รกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรบัรองสิทธ ิ
2. เบิกค่าคลอดบุตรเหมาจา่ยได้ 15,000 บาท ต่อการคลอดบตุ รหนึงครงั ผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิ
รบัเงนสงเคราะห์การหยุดงานเพือการคลอดบุตรได้อีก 
3. เสียชวีต ได้รบัเงนค่าทําศพ 50,000 บาท และเงนสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ  ์ 
4. เงนสงเคราะห์บุตร 600 บาท/เดือน/บุตร 1 คน (แรกเกิด-6 ป ไม่เกนิ 3 คน) 
5. เงนบําเหน็จหรอบํานาญชราภาพ (อายุ 55 ปบรบรูณ์และเกษยีณอายุ) 

ของเยยีมไข้พนักงาน ต้องเปนผู้ปวยในและนอนพักรกัษาตัวตังแต่ 3 คืนขึนไป 
จดัซอืกระเชา้หรอของเยยีม ไม่เกิน 1,200 บาท 

ตรวจสุขภาพประจาํป รายการตรวจตามชว่งอายุ (น้อยกว่า 40 ป, 40 - 49 ป และ 50 ปขึนไป) 
เงนชว่ยเหลืองานศพ 1. 3 เท่าของเงนเดือนเดือนสุดท้าย แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เฉพาะพนักงาน) 

2. เงน ชว่ยเหลือเปนเจา้ภาพ + พวงหรด 3,000 บาท (พนักงาน+ครอบครวั) 
กองทุนสํารองเลียงชพี 1. ผ่านการทดลองงานและบรรจุเปนพนักงานประจาํ และอายุไม่เกิน 60 ป 

2. อัตราเงนสะสม 4-15% ของค่าจา้ง (เลือกได้) เปลียนแปลงอัตรา หรอเปลียนนโยบายได้ปละ 1 
ครงั 
3. อัตราเงนสมทบจากนายจา้ง 8% ของค่าจา้ง 
4. อายุงานสมาชกิ 3 ป แต่ไม่ถึง 6 ป ได้รบัเงน สมทบ+ผลประโยชน์ 50% 
5. อายุงานสมาชกิ 6 ป แต่ไม่ถึง 10 ป ได้รบัเงน สมทบ+ผลประโยชน์ 75% 
6. อายุงานสมาชกิ 10 ปขึนไป ได้รบัเงนสมทบ+ผลประโยชน  ์ 100% 

ค่าเล่าเรยนบุตร จาํนวนบุตรทีเบกิได้ไม่เกิน 3 คน (อายุบุตร 3 - 25 ป) 
เงนกู้ธนาคารออมสิน / เงนกู้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ดอกเบียเงนกู้อัตราพิเศษสาหรบัพนักงาน 

สิทธกิารลาต่างๆ 1. ลาปวย (อายุงานไม่ครบ 1 ป ลาได้ 30 วัน และอายุงาน 1 ปขึนไป ลาได้ 60 วัน) 
2. ลาคลอด 90 วัน (ไม่รวมลาเพือตรวจครรภก่์อนคลอดบุตรได้อีก 8 วัน) 
3. ลากิจ (อายุงานไม่ครบ 1 ป ลาได้ 10 วันไม่ได้รบัเงนเดือน และอายุงาน 1 ปขึนไป ลาได้ 45 วัน) 
4. ลาเพือรบัราชการทหาร ตามกาหนดเวลาทีจาํเปนแก่ทางราชการ 
5. ลาเพือฝกอบรม ลาได้ตามมติคณะกรรมการกลันกรองการลาฝกอบรม 

เครองราชอิสรยาภรณ ์ คณุสมบัติครบถ้วนตามระเบียบเครองราชฯ ป 2564 
1. สัญชาติไทย อายุงานไม่ตากว่า 5 ป 
2. มีความประพฤติดีและผลการประเมินประจาํปไม่ตากว่าระดับดี 
3. ต้องไม่เคยมพีระบรมราชานุญาตให้เรยกคนืเครองราชอิสรยาภรณ์มาก่อน 

ทุนบุตรพนักงาน 1. อายุงานครบ 1 ป และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาท 
2. ผลการปฏิบติังานอยู่นระดับดีขนึไป ไม่มปีระวตัิได้รบัโทษทางวนัยในรอบ 1 ป 
3. มีบุตรทีชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรม ศึกษาในภายในประเทศไทย 
4. ผลการเรยนตามเกณฑ์ทีกําหนด มีความประพฤติดี และความสามารถพิเศษ 

รางวัลพนักงานดีเด่น 1. อายุงานครบ 2 ป และอายุไม่เกิน 60 ป 
2. ไม่เคยถูกกล่าวหา รอ้งเรยน ถูกลงโทษทางวนัยและต้องเปนผูป้ฏิบติัตนในคุณธรรม 
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ตารางที 5.1ข(2)-3  สวัสดิการประเภทการลาสําหรบับุคลากรราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ประเภทการลา เอกสารทีเกียวข้อง 

ลาปวย เงอนไขการได้รบัเปนไปตามระเบียบราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การลาของ
ผู้ปฏิบัติงานในราชวทยาลัยจุฬาภรณ ์พ.ศ.2565 ลากิจส่วนตัว 

ลาพักผ่อน 

ลาตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร 

ลาคลอดบุตร 

ลาอุปสมบท (นอกพรรษา) 

ลาอุปสมบท (ในพรรษา) 

ลาประกอบพิธฮีจัย ์

ลาเข้ารบัการตรวจเลือก หรอลาเข้ารบัการ
เตรยมพล 

ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวจยั หรอดูงาน 

ลาอืน โดยไม่ได้รบัเงนเดือน ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทนทุกประเภท 

 ทังนี กลุ่มทรพัยากรบุคคลมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการสิทธปิระโยชน์ทีได้รบั
เปนประจาํทุกป และได้จาํแนกประเภทสวัสดิการตามประเภทบุคลากรเพิมเติม และให้ครอบคลุมผู้เกษียณ ที
ต่ออายุทีปรกษา ข้าราชการยืมตัว 

 นอกจากนี ยังจดัให้มีสถานทีสําหรบัออกกําลังกายของบุคลากร ภายใต้การดูแลของฝายเวชศาสตร์
การกีฬา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทีอาคารหอพักชนั 4 ของโรงพยาบาล โดยมีผู้ให้คําแนะนําการออกกําลังกาย

ทีถูกต้อง กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ จดัสถานที Co-Working Space เดิมทีบรเวณชนั 1 อาคารบรหาร 
2 บ.กสท เพิมขึนอีก 2 แห่ง ได้แก่ บรเวณชนั 2  โถงเชอืมระหว่างอาคารสํานักงานCAT กับอาคารเรยนคณะ
พยาบาลศาสตร ์ เพือให้บุคลากรได้ใชเ้ปนพืนทีเพือแลกเปลียนเรยนรู ้ทํางาน พักผ่อนตามอัธยาศัย และ ใช้

ชอ่งทาง Microsoft Team เพือประชาสัมพันธส์วัสดิการใหม่ ๆ ซงึทําให้บุคลากรทุกคนไม่พลาดข่าวสารด้าน
สวัสดิการสิทธปิระโยชน์ทีสําคัญ   
 

5.2 ก ความผูกพันของบุคลากร  
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร     
(1) ปจจัยขับเคลือนความผูกพัน   

ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการสํารวจความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 
2564 ตามแนวทางของ Aon Hewitt’s Employee Engagement Model สํารวจปจจยั 17 ปจจยัควบคู่กับ 
การประเมินความผูกพันด้วย 3S คือ Say, Stay, Strive ควบคู่ไปกับการหาความสัมพันธข์องปจจัยทีส่งผล
ต่อความผูกพัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ผลการศึกษาในปการศึกษา 2564  โดยมีผู้ตอบ
แบบสํารวจ 367 คน ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ อยู่ใน

ระดับสูงถึงสูงมาก คิดเปนร้อยละ 86.88 engagement score = 87.43 ซึงเมือนํามากําหนดลําดับ
ความสําคัญของเรองทีควรปรบัปรุง 3 อันดับแรกประกอบด้วย การจดัการและการบรหารงาน ระบบงาน และ
ลักษณะงาน โดยผลลัพธท์ีได้นีจะนํามาจดัทําแผนปรบัปรุงเพือยกระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

ให้สูงขึน โดยกําหนด KPI เปาหมาย และผู้รบัผิดชอบในการดําเนินการในแต่ละแผนงานให้ชัดเจน มีการ
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ติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการในแต่ละแผนงานอย่างสมาเสมอ โดยกําหนดเปนวาระในการประชุม
ผู้บรหารราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ของทุกเดือน 
 

ข. วัฒนธรรมองค์กร 
 ยังคงยึดค่านิยมของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มาเปนกรอบการดําเนินงาน เพือให้สอดคล้องและ
เชอืมโยงกับสมรรถนะหลักของบุคลากร ดังแสดงในตารางที 5.2ข โดยนอกเหนือจากสมรรถนะหลัก ค่านิยม

ของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้ว การปลูกฝงและสรา้งวัฒนธรรมของบุคลากรให้มีจติบรการอยู่ในบุคลากรทุก
คน ทุกระดับเปนสิงที ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความสําคัญเปนอย่างมาก เพือทีจะสนับสนุนภารกิจของราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ และเปนไปตามพระปณิธาน โดยมีกระบวนการสือสารทีหลากหลาย เพือให้เกิดการรบัรูท้ี
ทัวถึง และปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกัน  
ตารางที 5.2ข ความมุ่งมันทีมีต่อวัฒนธรรมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร คําอธบิาย กิจกรรม/โครงการส่งเสร มค่านิยม 
C = Commitment มุ่งมัน พากเพียร ไม่เลือกงาน โครงการยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงาน ราชวทยาลัยจุฬา

ภรณ์ 
H = Honesty ซอืสัตย์ สุจรต มีคุณธรรม โครงการปลูกฝงค่านิยม ความซอืสัตย์ สุจรตและปลูก

จติสํานึกรว่ม ด้านการส่งเสรมคณุธรรมและจรยธรรม 
U = Unity สามัคค ีมีวนัย เปดใจกว้าง สนับสนุนการทํา กิจกรรมจิตอาสาเพือประโยชน์

สาธารณะ 
L = Loyalty มีศรทัธา จงรกัภักดี รูคุ้ณแผ่นดิน กิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬา

ภรณ์ บรการตรวจสุขภาพและรกัษาพยาบาลเบืองต้น 
กิจกรรม ถวานสัตย์ปฏิญาณเพือเปนข้าราชการทีดีและ
พลังของแผ่นดิน 

A = Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเปนที ตั ง 
เสียสละ เปนผู้ให้ 

โครงการบรจาคเลือด (ธนาคารเลือด) 

B = Benevolence เมตตา กรุณา กตัญ ูรูคุ้ณ กิจกรรมทําบุญเนืองในวันสําคญัของราชวงศ์จกัร  
กิจกรรมปฏิญาณตนเปนคนดี เทิดพระเกียรติพ่อหลวง 

H = Happiness นําพาความสุข พอเพียง พอใจ โครงการเหลือใชไ้ด้กุศล 
O = Opportunity แสวง หา โอกาส  แสว งหา เวลา 

แสวงหาจังหวะในการทํา ประโยชน์
ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง 

โครงการสรา้งพลังจิตอาสาพระราชทาน ราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ และมีกิจกรรมจติอาสาฉีดวัคซนี COVID-19 

R = Research Excellence 
&Innovation 

สู่ความเปนเลิศด้านการวจัย สรา้ง
องค์ความรู ้สรา้งนวัตกรรมอันเปน
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม 

โครงการแข่งขันกิจกรรม R2R ระหว่างฝายต่าง ๆ  

N = Networking สรา้งเครอข่ายความร่วมมือ ความ
เปนเลิศสู่ระดับสากล 

การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เชน่ รพ.ศิรราช 
ความรว่มมือกับ SCG ในการให้ความรูแ้ก่ผู้ปฏิบัติงาน
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
 
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
 ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป โดยจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Performance Agreement) เพือติดตามผลสําเร็จของงานทีได้รับ
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มอบหมาย โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครงั แบ่งการประเมินออกเปน 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 การ
ประเมินผลสําเรจ็ของงานทีผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาตกลงรว่มกัน (กําหนดตัวชวัีดและเปาหมายชดัเจน 
ทังในด้านปรมาณและคุณภาพ) คิดเปนรอ้ยละ 85 แบ่งเปน งานประจํา, งานพัฒนางานประจําและงาน

สนับสนุนนโยบายองค์กร และส่วนที 2 การประเมินพฤติกรรมคาดหวังทีสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร 
รอ้ยละ 15 แบ่งเปน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง การทํางานรว่มกับผู้อืน การเปดใจรบัฟงความคิดเห็น
ของผู้อืน และการสือสารอย่างสรา้งสรรค์ ซงึนํามาใช้พิจารณาความดีความชอบและการเลือนขันเงนเดือน

ประจาํป รวมทังประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจา้งของบุคลากรตามระยะเวลาของสัญญาจา้ง มีเกณฑ์ที
ประกาศให้ทุกคนได้รับทราบ และดําเนินการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา สําหรบับุคลากรทีได้รบัผลการ
ประเมินต้องปรบัปรุง ผู้บังคับบัญชาต้องจดัทําแผนพัฒนางานรายบุคคล เพือปรบัปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดี
ขึน นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้เสรมสรา้งแรงจูงใจให้บุคลากร
เพือพัฒนาผลงาน เชน่ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน  การให้รางวัลและยกย่องชมเชย สรา้ง
ขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรทีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอย่างทีดี โดยมีการยกย่องชมเชย และ
ประชาสัมพันธใ์ห้ทราบโดยทัวกัน 
 

(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และ (3) ประสิทธผิลของการเร ยนรูแ้ละการพัฒนา  
 ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนและวางแผนระบบการเรยนรูแ้ละพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับ 
โดยการนําผลการประเมินการปฏิบัติงาน และความต้องการและคาดหวังของบุตลากรมาจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร เพือให้เกิดการเรยนรู ้พัฒนา รวมทังกําหนดเปนภารกิจทีบุคลากรต้องเข้ารบัการพัฒนาตามแผนใน
เรองทีสําคัญ และมีความจาํเปนต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามสายงาน ทังทีจดัขึนภายในราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ และเข้ารว่มโครงการกับหน่วยงานภายนอก รวมทังการเปนผู้สอนงานหรอพีเลียงให้กับเพือน

รว่มงาน สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงกําหนดกลยุทธด้์านการเรยนรูแ้ละพัฒนาเพือให้ผู้บรหารมีขีด
ความสามารถในการบรหาร บุคลากรมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน สามารถผลักดันและสนับสนุนองค์กรให้
บรรลุตามวสัยทัศน์และพันธกิจทีกําหนด ดังนี 1) พัฒนาผู้บรหารและบุคลากรระดับบังคับบัญชาให้มีขีด
ความสามารถในการบรหารงานทังในปจจุบันและอนาคต สามารถทีจะทํางานให้บรรลุวสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และทันต่อการเปลียนแปลงของบรบทแวดล้อม 2) พัฒนาผู้บรหารและบุคลากรให้ตอบสนองสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามสายงานของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและชุมชน  
 
(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
 ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีกระบวนการส่งเสรมความก้าวหน้าในอาชพีการงาน โดยกําหนดในข้อบังคับ 
ว่าด้วยการแต่งตังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวชาการในบุคลากรสายสนับสนุนวชาชพี สําหรบัสายสนับสนุน
ทัวไปใน สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ นันเพิงได้รบัการกําหนดให้มีความก้าวหน้าตามสายงานในตําแหน่ง 
เชยีวชาญ เชยีวชาญพิเศษ ชาํนาญการและชาํนาญการพิเศษ รวมถึงการสนับสนุนความก้าวหน้าในตําแหน่ง
การบรหาร โดยเตรยมพรอ้มบุคลากรในการขึนสู่ตําแหน่งหัวหน้าฝายด้วยการสนับสนุนให้เข้ารบัการอบรม
หลักสูตรพัฒนาผู้บรหารระดับต่าง ๆ เพือให้บรรลุแผนการสืบทอดตําแหน่งบรหารด้วย 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการทํางาน 
ก. การออกแบบการ บรการและกระบวนการ 
(1) การจัดทําข้อกําหนดของการ บรการและกระบวนการ (2) กระบวนการทํางานที สําคัญ  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีแนวทางในการการกําหนดการให้บรการโดยยึดถือพระราชบญัญติัราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม รวมทังข้อกําหนดจากข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและ
กฎหมายของส่วนงานอืนทีเกียวข้องตามทีระบุในโครงรา่งองค์กร มีความสอดคล้องและรองรบัภาระงานตามพันธ
กิจของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รบับรการทุกกลุ่ม ซงึเปน
แนวทางทีนําไปสู่การออกแบบการให้บรการทีสนับสนุนและส่งเสรมต่อการขับเคลือนของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ได้อย่างมีธรรมาภิบาล โปรง่ใสและเปนไปตามหลักการบรหารจดัการทีดี ผู้บรหารระดับสูงนําข้อมูลสารสนเทศทัง
ภายในและภายนอกมาจดัทําข้อกําหนดทีตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับรการ 

ในทุกกระบวนการทํางาน สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นําการพัฒนาคุณภาพตามวงจร PDCA มา
เปนเครองมือในการกํากับติดตาม และพัฒนากระบวนการในการวเคราะห์กระบวนการทํางานเพือระบุกลุ่ม
ผู้รบับรการ ความต้องการ ความคาดหวัง ปจจัยนําเข้า ความสอดคล้องตามข้อกําหนดต่าง ๆ เพือการส่งมอบ
บรการทีดีให้กับผู้รบับรการ และปรบัปรงุกระบวนการทํางาน ดังนี 

1) กระบวนการสนับสนุนภารกิจหลักของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ ด้านการบรการการศึกษา การ
บรการและสิงสนับสนุนการเรยนรู ้และการบรการวชาการแก่สังคมตามพระปณิธาน 

2) กระบวนการสนับสนุนภารกิจรองเพือสนับสนุนการดําเนินงานของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ ด้าน
การบรหารจดัการ เชน่ การบรหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหารทรพัยกร
องค์กร การเงน งบประมาณ การพัสดุ การจดัซอืจดัจา้ง เปนต้น  
ตารางที  6.1 ก(2)  กระบวนการทํางานทีสําคัญ ข้อกําหนดของกระบวนการและตัวชวีัดทีสําคัญ 

ภารกิจ บรการ 
ข้อกําหนดที

สําคัญ 
ตัวชีวัดการ

บรการ 
กระบวนการที

สําคัญ 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าง

าน
หลั

ก 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าง

าน
สนั

บส
นุน

 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าเ

นิน
กา

รโ
ดย

ผู้ส่
งม

อบ
 

ข้อกําหนดที
สําคัญ 

ตัวชีวัด
กระบวนการ 

การ
จดัการ
ศึกษา 

การ
สนับสนุน
การศึกษา 

-ดําเนินการ
ตามประกาศ
และขอ้บังคบั
ของราช
วทยาลยัจุฬา
ภรณ์ ที
เกียวข้องกับ
การศึกษา 

ความพึง
พอใจของ
ผู้เรยนทีมต่ีอ
การ
ให้บรการ
ด้านการ
สนับสนุน
การศึกษา 

การรบันักศึกษา    ข้อกําหนด
ของ ทปอ. 

รอ้ยละของจาํนวน
นักเรยนทีรายงาน
ตัวตามแผน 

การลงทะเบยีน    ข้อมลูถูกต้อง 
เปนปจจุบัน 

ความถูกต้องของ
ข้อมลูสารสนเทศ
นักศึกษา 

การสําเรจ็
การศึกษา 

   ข้อมลูถูกต้อง 
เปนปจจุบัน 

ความถูกต้องของ
ข้อมลูเสนอจบ
การศึกษา 
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ภารกิจ บรการ 
ข้อกําหนดที

สําคัญ 
ตัวชีวัดการ

บรการ 
กระบวนการที

สําคัญ 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าง

าน
หลั

ก 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าง

าน
สนั

บส
นุน

 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าเ

นิน
กา

รโ
ดย

ผู้ส่
งม

อบ
 

ข้อกําหนดที
สําคัญ 

ตัวชีวัด
กระบวนการ 

-การบรการ
ด้วยความ
รวดเรว็ 
ถูกต้อง 
ครบถ้วนและ
มีจติบรการ 

สารสนเทศ
นักศึกษา 

   การเข้าถึง
ข้อมลูผู้เรยน 

ความถูกต้องของ
ข้อมลูสารสนเทศ
นักศึกษา 

สารสนเทศเพอื
พิจารณาความ
สอดคลอ้งของ
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

   ข้อกําหนด
ของ สป.อว. 

รอ้ยละของ
หลักสูตรทผี่าน
การพิจารณา 

การขอกําหนด
ตําแหน่งทาง
วชาการ 

   ข้อกําหนด
ของ กพอ. 

จาํนวนของ
อาจารยท์ีได้รบั
การกําหนด
ตําแหน่งทาง
วชาการ 

บรการและ
สิงสนบัสนุน
การเรยนรู ้

ความพรอ้ม
ใช ้
ของบรการ
และสิง
สนับสนุน
การเรยนรู ้

ความพึง
พอใจของ
ผู้เรยนและผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสียทีมต่ีอ
การ
ให้บรการ
และสิง
สนับสนุน
การเรยนรู ้

การให้บรการ
เครอข่าย 
อินเทอรเ์น็ตและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   มีทรพัยากร
พรอ้ม 
ให้บรการ 

รอ้ยละของ
ระยะเวลาท ี
ให้บรการ
อินเตอรเ์น็ตไม่ได้ 

การให้บรการระบบ
Teleconference 

   มีทรพัยากร
พรอ้ม 
ให้บรการ 

ความพึงพอใจของ 
ผู้รบับรการทีมต่ีอ
การ 
ให้บรการการ
ประชุม 

บรการ
วชาการ 

การ
ให้บรการ
และ
สนับสนุน 
บรการ
วชาการ 

-ความ
คาดหวัง 
และความ 
ต้องการของ 
ผู้รบับรการ
วชาการ 
-ความ
ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์
ของราช
วทยาลยั 

ระดับความ
พึงพอใจใน
ภาพรวม 

งานให้บรการ
หน่วยแพทย์
พระราชทาน 

    จาํนวนครงัของ
การดําเนิน
กิจกรรมตาม
เปาหมาย 

การดูแลผูป้วยใน
พระอนุเคราะห์ 

    การปฎบัิติภารกิจ
สําเรจ็ลลุ่วงตาม
เปาหมายทีวางไว้  

การเยียมบ้าน 
ผู้ปวยติดเตียง 
ชุมชนใกล้เคยีง 

    การปฎบัิติภารกิจ
สําเรจ็ลลุ่วงตาม
เปาหมายทีวางไว ้

งานบรการวชาการ
แก่สังคมตามพระ
ปณธิาน 

    จาํนวนผู้รว่ม
โครงการ 
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 (3) แนวคิดในการออกแบบ   
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีแนวคิดในการออกแบบกระบวนการทํางานทีสําคัญเพือให้เปนไปตาม

ข้อกําหนดของกระบวนการการสนับสนุนภารกิจของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ซงึต้องตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รบับรการทุกกลุ่ม โดยใช้ SIPOC model ดังแสดงในรูปที 6.1ก(1) ในการวเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการ เพือระบกุลุ่มผู้รบับรการ ความคาดหวัง ความต้องการ ปจจยันําเข้า การส่งมอบบรการทีมี
คุณค่าให้กับผู้รบับรการ แต่ละกระบวนการใช้แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA เปนเครองมือในการปรับปรุง
กระบวนการสนับสนุนภารกิจหลักและรอง เพือให้เกิดผลลัพธต์อบสนองความต้องการของผู้รบับรการ  
 

รูปที 6.1ก(3)-1 SIPOC model 
 

 
รูปที 6.1ก(3)-2 แนวคิดในการออกแบบกระบวนการ 

ข. การจัดการและการปรบัปรุงกระบวนการ  
(1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ และ (2) กระบวนการสนับสนุน  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ดําเนินการตามระบบงานสนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจรอง ภายใต้
การกํากับดูแลโดยรองเลขาธกิาร ผู้ช่วยเลขาธกิาร ผอ. สํานักงานฯ และหัวหน้าฝายทีเกียวข้องตามข้อกําหนด

S

S-Supplier

บุคคล/ส่วนงาน
ทใีห้ปจจยั

นําเข้า

I

I-Input

ปจจยันําเข้า

P

P-Process

กระบวนการ
ทํางาน

O

O-Output

ผลลัพธ์

C

C-Customer

ผู้รบับรการ
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และตัวชวีัด เพือให้กระบวนการปฏิบัติงานเปนไปตามข้อกําหนดทีสําคัญ โดยกําหนดวธกีารนํากระบวนการไปสู่
การปฏิบัติ ดังนี 
 1) กําหนดผู้รบัผิดชอบในแต่ละกระบวนการ เชน่ หัวหน้าฝายทีเกียวข้อง แต่งตังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
เช่น คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน และเรง่รดัการใช้จ่ายงบประมาณ เปนต้น และให้มีการประชุม/
ปฏิบติังานของกระบวนการตามข้อกําหนด 
 2) กําหนดขันตอนการปฏิบัติงาน ระบุตัวชวีัดทีสําคัญเพือใชใ้นการควบคุมและปรบัปรุงกระบวนการต่าง 
ๆ เพือให้ได้ผลลัพธ์ตามทีกําหนด และใช้ทรพัยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แนวทาง หรอคู่มือการ
ปฏิบติังาน ปฏิทินการดําเนินงาน เปนต้น 
 3) ติดตามผลการดําเนินการเพือให้เกิดความมันใจในความสําเรจ็ของคุณภาพการดําเนินการ โดยมีการ
รายงานผ่านการประชุมอย่างสมาเสมอ เชน่ รายเดือน รายไตรมาส รายป 
 4) ประเมินและทบทวนกระบวนการต่าง ๆ โดยใช้เครองมือ PDCA เพือให้มีการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทํางานและเพิมประสิทธภิาพในการทํางานอย่างต่อเนือง  
ตารางที  6.1 ข(1) กระบวนการสนับสนุน ข้อกําหนดของกระบวนการและตัวชี วัดทีสําคัญ 

ภารกิจ บรการ 
ข้อกําหนด
ทีสําคัญ 

ตัวชีวัดการ
บรการ 

กระบวนการที
สําคัญ 
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สนั
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ผู้ส่
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อบ
 

ข้อกําหนดที
สําคัญ 

ตัวชีวัด
กระบวนการ 

ผลลัพธก์าร
ออกแบบ 

การ
บรหาร
จดัการ 

การ
สนับสนุน
งาน
ทางการ
บรหาร
จดัการ 

ถูกต้อง 
ทันเวลา 
โปรง่ใส 

ความพึงพอใจ 
ของ 
ผู้รบับรการท ี
มีต่อการ 
ให้บรการด้าน 
การบรหาร 
จดัการทัวไป 

งานสารบรรณ
และธรุการ
กลาง 

   ถูกต้อง 
รวดเรว็ 
ทันเวลา 

จาํนวนครงัของ 
ข้อผิดพลาดใน
การรบัส่ง 
หนังสือ 

ขันตอนการ 
ปฏิบติังาน 

บรหาร
ทรพัยากร
บุคคล 

   ถูกต้อง 
รวดเรว็ 
ทันเวลา มี
มาตรฐาน 
โปรง่ใส 

ความพึงพอใจ
ของผูร้บับรการ
ด้านบรหาร
ทรพัยากร
บุคคล 

ขันตอนการ 
ปฏิบติังาน 

พัฒนา
ทรพัยากร
บุคคล 

   ถูกต้อง 
รวดเรว็ 
ทันเวลา มี
มาตรฐาน 
โปรง่ใส 

ความพึงพอใจ
ของผูร้บับรการ
ด้านพัฒนา
ทรพัยากร
บุคคล 

ขันตอนการ 
ปฏิบติังาน 

บรหารการเงน
การคลัง 

   ถูกต้อง 
รวดเรว็ 
ทันเวลา มี
มาตรฐาน 
โปรง่ใส 

รอ้ยละความ
ถูกต้องของ 
ข้อมลูด้าน
การเงน 

ขันตอนการ 
ปฏิบติังาน 

จดัซอืจดัจา้ง    ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
จดัซอืจดัจา้ง 

-รอ้ยละของ
โครงการทีส่ง

ขันตอนการ 
ปฏิบติังาน 



65 
 

ภารกิจ บรการ 
ข้อกําหนด
ทีสําคัญ 

ตัวชีวัดการ
บรการ 

กระบวนการที
สําคัญ 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าง

าน
หลั

ก 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าง

าน
สนั

บส
นุน

 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าเ

นิน
กา

รโ
ดย

ผู้ส่
งม

อบ
 

ข้อกําหนดที
สําคัญ 

ตัวชีวัด
กระบวนการ 

ผลลัพธก์าร
ออกแบบ 

มีมาตรฐาน 
โปรง่ใส ตรง
ตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช ้

มอบทันตาม
กําหนดเวลา 
-รอ้ยละของ
โครงการทีมีผล
การประเมิน
จากการ
ตรวจสอบ
ภายใน และ
ตรวจสอบ
ภายนอก 
พบว่ามี
ข้อบกพรอ่ง ไม่
ปฏิบติัตามกฏ 
ข้อบงัคับ และ
ระเบียบที
เกียวข้อง 
-รอ้ยละของ
โครงการทีส่ง
มอบพัสดไุม่
ตรงตามความ
ต้องการ มีการ
ยกเลิกสัญญา 
-รอ้ยละของ
เงนทีประหยัด
ได้ 

บรหารพสัด ุ    ถูกต้อง 
รวดเรว็ 
ทันเวลา มี
มาตรฐาน 

ข้อรอ้งเรยน
เปน ศูนย ์

ขันตอนการ 
ปฏิบติังาน 

นิติการ    - การให้
คาํปรกษา 
ทีถูกต้อง 
- 
กระบวนการ 
ตรวจสอบ
โปรง่ใส่ 

ข้อรอ้งเรยน
เปน ศูนย ์

ขันตอนการ 
ปฏิบติังาน 

ประชาสัมพันธ์
และการตลาด 

   การเข้าถึง
ข้อมลู 
รบัรูข้่าวสาร 
สะดวก 
รวดเรว็ 
ทันสมยั 

ชอ่งทางการ 
ประชาสัมพันธ์
เพิมขึน 
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ภารกิจ บรการ 
ข้อกําหนด
ทีสําคัญ 

ตัวชีวัดการ
บรการ 

กระบวนการที
สําคัญ 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าง

าน
หลั

ก 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าง

าน
สนั

บส
นุน

 

กร
ะบ

วน
กา

รทํ
าเ

นิน
กา

รโ
ดย

ผู้ส่
งม

อบ
 

ข้อกําหนดที
สําคัญ 

ตัวชีวัด
กระบวนการ 

ผลลัพธก์าร
ออกแบบ 

ความ
ปลอดภัย 
ในการใช้
บรการ 
ของ
ผู้รบับรการ 

ความพึงพอใจ
ของ 
ผู้รบับรการทีมี
ต่อการ
ให้บรการด้าน 
สาธารณปูโภค 

บรการ
สาธารณปูโภค 

   ความรวดเรว็
ใน 
แก้ไข 

- จาํนวนครงัท ี
กระแสไฟฟา/
นาประปา
ขัดขอ้ง/ดับ 
- ระยะเวลาใน
แก้ไข 
กระแสไฟฟา/
นาประปา
ขัดขอ้ง/ดับ 

-คู่มือการ 
ปฏิบติังาน
ระบบไฟฟา 
-คู่มือการ 
ตรวจสอบ 
คณุภาพ
และการ
เสือมสภาพ 

ความพรอ้ม
ใช ้
ของอาคาร 
สถานท ี

ความพึงพอใจ
ของ 
ผู้รบับรการทีมี
ต่อการ
ให้บรการด้าน 
อาคารสถานท ี

บรการอาคาร
สถานท ี

   -ทรพัยากร
พรอ้มใชง้าน 
-การ
ซอ่มแซม
แล้ว 
เสรจ็ 

- รอ้ยละของ
การส่งมอบ 
งานไม่ได้ ต่อ
ใบมอบงาน 
ทังหมด 

คู่มือการ
ปฏิบติังาน 
บํารุงรกัษา
อาคาร
สถานท ี

ความ
ปลอดภัย
ทัง 
ด้าน
ทรพัยสิ์น 
ชวีต และ 
สุขอนามัย
ของ 
นักศึกษา
และ 
บุคลากร 

ความพึงพอใจ
ของผูร้บับรการ
ทีมีต่อการ
ให้บรการดูแล 
รกัษาความ
ปลอดภัย 

บรการดูแล
รกัษาความ 
ปลอดภัย 

   มีความ
ปลอดภัย
และมี
เจา้หน้าที
ประจาํจุด
พรอ้ม
ปฏิบติังาน 
 

จาํนวนการเกิด
อุบัติเหต ุ
ลดลง 
จาํนวน
ทรพัยสิ์นทีสูญ 
หายลดลง 

คู่มือ
ปฏิบติังาน 

ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การทํางาน 

ความพึงพอใจ
ของผูร้บับรการ 

การบรหาร
จดัการด้าน
อาคารสถานที 
ภูมิทัศน์และ
สิงแวดล้อม 

   นโยบายการ
ใช ้
พืนที
ส่วนกลาง 

ความพึงพอ
ใจความ 
ปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย 
ของบุคลากร 

 

เปนไปตาม 
พรก.ว่าด้วย
หลักเกณฑ์
และวธกีาร
บรหาร
บ้านเมืองที
ดี 

ความพึงพอใจ
ของผูบ้รหาร 
ต่อการ
ดําเนินการ 

การจดัทําแผน
ยุทธศาสตร ์
แผนปฎบิัติงาน 
แผน
งบประมาณ 
และแผนต่าง ๆ 

   ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
ทันเวลา 

  

ความ
ปลอดภัย 
ในการใช้
บรการ และ

ความพึงพอใจ
ของผูร้บับรการ 

การบรการด้าน
เครองมือ
แพทย ์

   -ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
ทันเวลา 

จาํนวนครงัของ
การบํารุงรกัษา 
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ภารกิจ บรการ 
ข้อกําหนด
ทีสําคัญ 

ตัวชีวัดการ
บรการ 

กระบวนการที
สําคัญ 
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วน
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รทํ
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วน
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รทํ
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นิน
กา

รโ
ดย

ผู้ส่
งม

อบ
 

ข้อกําหนดที
สําคัญ 

ตัวชีวัด
กระบวนการ 

ผลลัพธก์าร
ออกแบบ 

เปนไปตาม
ข้อปฏิบติั 
ข้อบงัคับ
ทาง
กฎหมาย 

-การ
ซอ่มแซม
แล้ว 
เสรจ็ 
-เครองมือ
แพทย์พรอ้ม
ใชง้าน 

 
(3) การปรบัปรุงบร การและกระบวนการ  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ใช้ผลการประเมินตามแผนต่าง ๆ มาวเคราะห์ความต้องการ/ความ
คาดหวังของผู้รบับรการ นําไปสู่การปรบัปรุงกระบวนการทํางานโดยใช้มาตรฐานคุณภาพ เช่น ผลการประเมิน
คุณภาพในรอบทีผ่านมา เสียงของผู้รบับรการและความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน วางแผนพัฒนาปรบัปรุงกระบวน
การปฏิบัติงานการให้บรการทีสอดคล้องกับสถานการณ์ และยึดข้อกําหนดตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เพือส่งมอบบรการทีดีให้กับผู้รบับรการ ตัวอย่างของการปรบัปรุงบรการและ
กระบวนการ ดังแสดงใน ตารางที 6.1 ข(3) 
ตารางที  6.1 ข(3)  ตัวอย่างการปรบัปรุงกระบวนการทํางาน 

พันธกิจ ข้อมูลทีนํามาใชป้รบัปรุง ตัวอย่างการปรบัปรุง 
การบรหารจดัการ 1. ผลการดําเนินงานตาม

แผนปทีผ่านมา 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รบับรการ 

1. พิจารณาปรบัปรุงโครงการตามแผนให้สะท้อนประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลชดัเจนมากขึน 
2. ปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการทํางานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
3. จัดทําคู่มือการปฏิบั ติงาน รวมทังใช้ SIPOC model ในการ
ทบทวนเพือให้กระบวนการทํางานชดัเจนยิงขึน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบรหารจัดการ ได้แก่ 
ระบบ ERP และ HIS เพือใชบ้รหารจดัการองค์กรในภาพรวม ระบบ 
E-saraban ให้มีความเสถียรและคล่องตัวมากยิงขึน 
5. เพิมชอ่งทางการสือสารและรบัฟงข้อคิดเห็นจากผู้รบับรการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอืน ๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สือ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ (Facebook, Line application)  
6. ปรับปรุงช่องทางการสือสารภายในองค์กร เช่น Microsoft 
Teams 

ค. การจัดการเคร อข่ายอุปทาน  
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวธกีารจดัการเครอข่ายอุปทาน โดยคัดเลือกผู้ส่งมอบทีมีคุณสมบติัที
สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานของแต่ละระบบงานตามทีระบุไว้ในตาราง 6.1ก(2) และ 6.1
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ข(1) โดยต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎระเบียบ วธกีารจดัซอืจดัจ้าง ตาม พระราชบัญญัติการ
จดัซอืจดัจา้งและการบรหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจดัซือจดัจา้งและ
การบรหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ในส่วนของการดําเนินการจดัซอืจดัจา้งสินค้าและบรการ โดยดําเนินการโดย 
3 วธ ีดังนี 1) วธปีระกาศเชญิชวนทัวไป 2) วธคัีดเลือก 3) วธเีฉพาะเจาะจงซงึมีการประกาศแผนการจดัซอืจดัจา้ง 
จัดทํารา่งขอบเขตของงาน และดําเนินการจัดซอื/จัดจ้าง โดยมีการประกาศเชิญชวนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบเครอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ของสํานักงบประมาณฯ โดยจะมีการเปดซอง
ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดพิมพ์ในเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าทีจะรว่มกับคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยืนเสนอราคาแต่ละรายไม่ให้เปนผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพือให้เกิดความยุติธรรม 
การจดัซอืจดัจา้งจะมีคณะกรรมการดําเนินการแยกกันในกระบวนการจดัซือจดัจา้ง และกระบวนการตรวจรบัตาม
สัญญา 
 
ง. การจัดการนวัตกรรม 

สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความสําคัญในการจดัการนวัตกรรม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิด
จากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานทีสําคัญโดยใช้เครองมือ R2R (Routine to Research to 
Innovation) เพือสรา้งนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพงาน (Innovation for Quality Improvement) เชน่ 
ฝายเครองมือทางวทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ทีมีการจดัทําฐานข้อมูลเครองมือทางวทยาศาสตรแ์ละการแพทย์
ของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้ว ยังพัฒนาโปรแกรมบรหารจดัการงานบํารุงรกัษาเครองมือแพทย์ ทีประกอบด้วย 

1) ระบบจดัเก็บข้อมูลเครองมือแพทย์ ทีมีรายละเอียดสําคัญของเครองมือ และยังสามารถสืบค้นได้ด้วย 2) เมนู
ขอรบับรการงานบํารุงรกัษาเครองมือแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ ทีสรา้งความสะดวกให้กับผู้รบับรการทีสามารถ
ยืนเรองเพือขอรบับรการผ่านระบบอินทราเน็ต (CRA Application Directory) หรอผ่านสมารท์โฟนหรอแท็บ
เล็ต ได้อีกด้วย นอกจากนี ยังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบรหารจดัการให้มีความคล่องตัว ลด
ข้อผิดพลาด ได้แก่ ระบบ ERP เพือใชใ้นการบรหารทรพัยากรของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ระบบ HIS เพือใช้
ในการบรหารงานโรงพยาบาล เปนต้น ทําให้สามารถวเคราะห์และออกแบบการเชือมต่อของงาน เครองมือ และ
ระบบงานอืนๆ ทีมาเชือมโยงกับระบบงาน ERP และ HIS ปจจุบัน ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุด 
ผู้บรหารได้รบัข้อมูล สําหรบัใชใ้นการวเคราะห์ และตัดสินใจในการวางแผน และการบรหารงานได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
 
6.2 ประสิทธผิลของการปฏิบัติการ 
ก. ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของกระบวนการ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการวเคราะห์สัดส่วนค่าใชจ้า่ยในแต่ละปงบประมาณ และใชเ้ปนข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจสําหรบัผู้บรหาร โดยมีการ 1) วเคราะห์ต้นทุนตามประเภทของต้นทุน 2) กําหนดแนวทาง
ควบคุมต้นทุน เชน่ นโยบายลดการใชพ้ลังงาน ลดการใชก้ระดาษ เปนต้น 3) ปรบัปรุงกระบวนการใหม่ เชน่ ใช้
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือเพิมประสิทธภิาพ ลดความผิดพลาด การทํางานซา 4) รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกสินปงบประมาณ ดังนี 
 1. การนําหรอพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบรหารจดัการ 

1.1 ระบบ ERP เพือช่วยในการปฏิบัติงานในระบบการเงน บัญชี งบประมาณ พัสดุ เพือลด
ขันตอนการทํางาน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน ลดปรมาณการใชท้รพัยากร อีกทังยังสามารถเก็บเปนฐานข้อมูล
เพือพัฒนาระบบงานต่อไป (Big Data) 
  1.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) เพือปรบัปรุงกระบวนการรบั-ส่งเอกสารใน
ระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธภิาพมากยิงขึน ลดปรมาณการใช้ทรพัยากรจากการสําเนาเอกสารในแต่ละป 
เอกสารไม่สูญหาย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ 

1.3 ระบบการประชุมออนไลน์ (E-meeting) และการทํางานบนแพลตฟอร์ม Microsoft 
Teams เพือเพิมประสิทธภิาพในการประชุม โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) ลดการใชท้รพัยากร และสามารถดําเนินการได้โดยไม่มีข้อจาํกัดด้านสถานที  
 2. การใชว้งจรคุณภาพ PDCA รว่มกับ SIPOC model ในการวเคราะห์และออกแบบกระบวนการ เพือ
ใชใ้นการจดัทํา ดําเนินการและติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานต่าง ๆ เพือให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติงานประจาํป และแผนงบประมาณ ทีราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ กําหนด ทังนี ได้นําผลการ
ดําเนินงานในปทีผ่านมา มากําหนดแนวทางในการพัฒนา ปรบัปรุงให้เกิดการพัฒนาแผนในปต่อไป 
 
ข. ความปลอดภัยและการรกัษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์  

ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศนโยบาย แนวปฏิบัติการรกัษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 
2563 และมาตรฐานการรกัษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กําหนดผู้มีหน้าทีดูแลควบคมุการใชง้านและ
อยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบของฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยมีการสือสารให้กับบุคลากร ผู้รบับรการได้
รบัทราบ และปฏิบัติตาม ซงึดําเนินการโดย ควบคุมการเข้าถึงระบบเครอข่ายคอมพิวเตอร ์ระบบคอมพิวเตอร ์
ระบบสารสนเทศ กําหนดสิทธกิารเข้าถึงระบบสารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศแก่ผู้ทีได้รบั
อนุญาต มีการลงทะเบียนบญัชผีู้ใชง้านระบบสารสนเทศ เพือควบคมุการให้สิทธแิละยกเลิกสิทธใินการเข้าใชง้าน
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ มีขันตอนการตรวจสอบตัวตน เพือให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใชง้านได้ นอกจากนี ยังมี
การควบคุมการเข้าถึงชอ่งทางการดูแลระบบสารสนเทศทังทางกายภาพและการเชอืมต่อผ่านคอมพิวเตอร ์สา
หรบัระบบสารสนเทศทีสามารถเข้าถึงจากระยะไกลได้ 

การเฝาระวังสิงคุกคามความปลอดภัยและการรกัษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร ์ฝายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมีการพัฒนาระบบด้านความมันคงปลอดภัยอย่างต่อเนือง ไม่พบเหตุ unexpected downtime 
ของระบบบรการหลัก การปรบัแก้ไขระบบโครงสรา้งพืนฐานถูกกําหนดและแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อยเจด็วัน ยกเว้น
งาน patch ระบบเพือความมันคงปลอดภัยมีการทําภายใน 24 ชวัโมง 2 ครงั ตรวจจบัไวรสัและปองกันการแพร่
ได้ ตรวจจบัการใชอิ้นเตอรเ์น็ตผิดวัตถุประสงค์และปองกันได้ สิงทีต้องปรบัปรงุคือ การปองกันสัญญาณรบกวน
เครอข่าย WIFI จากระบบภายนอก เพือเพิมความเรว็และความเสถียรให้กับผู้ใชง้าน ด้านการพัฒนาระบบงาน 
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ติดตังระบบงานตามความต้องการส่วนใหญ่ของผู้ใช้ สิงทีต้องปรบัปรุงคือ ระยะเวลาการดําเนินการ การปรบั
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับการปรบัให้โปรแกรมเปนไปตามกระบวนการของผู้ใชง้าน ต้องผ่าน Change 
Control Board และนําเข้า Software Development Process ในทุกขันตอน 
 
ค. การเตรยมพรอ้มด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน  
(1) ความปลอดภัย 
 ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการจดัทําแผนบรหารความเสียง และดําเนินการภายใต้ความรบัผิดชอบของฝาย
บรหารความเสียงและธรรมาภิบาล โดยการวเคราะห์และระบุปจจัยเสียงทีเกิดขึนจากทังภายในและภายนอก 
หรอปจจัยทีไม่สามารถควบคุมได้ ทีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ และ 
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีฝายบรการกลาง และฝายอํานวยการรกัษาความปลอดภัย เปนผู้รบัผิดชอบ
ดําเนินการดูแลความปลอดภัยทางด้านทรพัย์สิน อาคารและสถานที 
ตารางที  6.2ค(1)  การดําเนินงานด้านความปลอดภัย 

ความปลอดภัย มาตรการ ตัวชีวัด 
1. ความปลอดภัยด้านทรพัย์สิน อาคาร
และสถานที 

-จัดทําแผนและพัฒนาแผนการรักษาความ
ปลอดภัย 
-ตรวจสอบ CCTV และระบบการรักษาความ
ปลอดภัยให้ทันสมัยและเปนมาตรฐาน 

-เจ้าหน้าทีรกัษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชวัโมง 
-จาํนวนครงัทีระบบเกิดปญหา 

2. ความปลอดภัยจากอัคคภีัย - ควบคุมคุณภาพและจัดการความเสียงระบบ
ประกอบอาคารตามแผนปฏิบัติงาน 
-มาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา 
-อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย ทางหนีไฟ 
พรอ้มใชง้าน 

- มีการซอ้มและอบรมการปองกันอัคคภีัย 
ประจาํป 
- มีการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์
ดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย ทางหนีไฟเปน
ประจาํครบถ้วน 

3. ความปลอดภัยจากโรคติดเชอืไวรสั
โคโรนา 2019 

-กําหนดทางเข้า-ออก ภายในอาคาร 
-ดําเนินการตามมาตรการการเฝาระวังของ
กระทรวงสาธารณสุข 
-จดัทําแผนการดูแลทําความสะอาดอาคาร 

ไม่พบการระบาดของโรคติดเชอืทีเกิดจาก
การกิจกรรมภายใน สํานักงานราชวทยาลัย
จุฬาภรณ์ 

 
(2) ความต่อเนื องในการดําเนินการ 
 สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการเตรยมพรอ้มด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินเพือให้บรการได้
อย่างต่อเนืองตามแผนบรหารความต่อเนืองในสภาวะวกฤตของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ (Business Continuity 
Plan: BCP) ซงึฝายบรหารความเสียงและธรรมาภิบาลเปนผู้รบัผิดชอบหลักในการจดัทําแผน เพือเตรยมความ
พรอ้มในการรบัมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยยึดระบบบัญชาการเหตุการณ์ กําหนดหน้าทีความรบัผิดชอบใน
สถานการณ์อย่างชัดเจน เพือให้บรรลุเปาหมายในการปกปองชีวตและทรพัย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ผลกระทบ บรรเทาความเสียหายจากสภาวะวกฤต เชน่ อุทกภัย อัคคีภัย เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง จลาจล หรอ
โรคระบาด ซงึในปการศึกษา 2563-2564 ได้มีการใชแ้ผนดังกล่าวในการเตรยมความพรอ้มด้านความปลอดภัย
และภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019  
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หมวด 7 ผลลัพธ ์
7.1 ผลลัพธด้์านลูกค้า การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอืน และด้านกระบวนการ 
7.1 ก ผลลัพธด้์านบรการทีมุ่งเน้นลูกค้า 

 

  

งานให้บรการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน  เปาหมาย  
ป 2564  

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

- หน่วยแพทย์พระราชทานเพือชว่ยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  4 ครงั/ป NA 2 ครงั (381คน) 1 ครงั (49 คน) 
- หน่วยแพทย์พระราชทานเนืองในวันสําคัญแห่งราชวงศ์จักร 8 ครงั/ป NA 1 ครงั (109 คน) 0 ครงั 
- หน่วยแพทย์ พอ.สว. 12 ครงั NA 2 ครงั 2 ครงั 
- หน่วยแพทย์พระราชทาน ณ รพ.มกุฎคีรวัน 12 ครงั/ป NA 6 ครงั (892 คน) 3 ครงั (283 คน) 
- หน่วยแพทย์พระราชทาน ตามภารกิจทีโปรดเกล้าฯ 4 ครงั/ป NA 0 ครงั 0 ครงั 
งานเยียมบ้าน ผู้ปวยติดบ้าน ติดเตียงในชุมชนใกล้เคียง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในพืนทีทุรกันดารต่าง ๆ  

240 คน/ป NA 85 คน 70 คน 
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จํานวนผู้รบับรการ
ข้อมูล ณ ศูนย์ฉีด

วัคซนี 
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การจดับรการวชาการและกิจกรรมรณรงค์สรา้ง
เสรมสุขภาพ 

แก่ประชาชนรว่มกับศูนย์การรกัษาของ
โรงพยาบาล 

จาํนวนการจดับรการวชาการและกิจกรรมรณรงค์สรา้งเสรม
สุขภาพแก่ประชาชนรว่มกับศูนยก์ารรกัษาของโรงพยาบาล 

เป้าหมาย

 12 ครัง
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จาํนวนการพัฒนากระบวนการบรการสุขภาพ
ลูกค้าอัตโนมัติผ่านแพลตฟอรม์ LINE OA โดย
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลและปญญาประดิษฐ์

เปนพืนฐานการปฏิบัติการ (CHATBOT)

เป้าหมาย 

  ครัง 

เป้าหมาย 

  บริการ 
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7.1 ข ผลลัพธด้์านประสิทธผิลของกระบวนการทํางาน 
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จาํนวนผู้เข้ารว่มหลักสูตรสือสุขภาพ 

198
167

120
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โครงการ Healthy Digital Family  
การเข้ารว่มผลงานเข้ารว่มกิจกรรมการประกวดคลิป

วดีโอและอินโฟกราฟก DigiFam Awards 
เปาหมาย 
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14,324 

 -
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ปี 2564

โครงการ Healthy Digital Family 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม HDF School 

(Online) Challenge :เกมออนไลน HDF 

Cyber Wiz

เปาหมาย 

5,000

0

2

4

6

8

10

12

14

ป 2562 
ป 2563 

ป 2564 

ป 2562, 1 
ป 2563, 3 

ป 2564, 14 

0 1

11

กระบวนการทาํงานทีปรบัปรุง  
และการลดขันตอนการทาํงาน 

กระบวนการทีมีการปรบัปรุง/พัฒนา 

กระบวนการทีมีการลดขนัตอน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน  

เปา้หมาย 

41 งาน

รายการ 
(จาํนวน) 

เปาหมาย 
ป 2564 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

1. กระบวนการทีมีการปรบัปรุง/พัฒนา 16 1 3 14 
2. กระบวนการทีมีการลดขันตอน 11 0 1 11 
3. จาํนวนคู่มือการปฏิบัติงาน     

คู่มือการปฏิบัติงาน  41 3 2 40 
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แผนปฏิบัติการของราชว ทยาลัยจุฬาภรณ์   

แผนปฏิบัติงาน เปาหมาย ป 2562 ป 2563 ป 2564 
แผนปฏิบัติการส่งเสร มคุณธรรมราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  1 แผน 1 แผน 1 แผน 1 แผน 
แผนปองกันการทุจรตราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  1 แผน 1 แผน 1 แผน 1 แผน 
 แผนบรหารความเสียงราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  1 แผน 1 แผน 1 แผน 1 แผน 

 

ประกาศ/ระเบียบที มีการปรบัปรุง  

จํานวนประกาศ/ระเบียบที มีการปรบัปรุง 3 1 1 0 

 

ผลการดําเนินงานด้านเครองมือแพทย์  เปาหมาย ป 
2564 

ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนเครองมือแพทย์ทีได้รบัการบํารุงรกัษาเชิงปองกัน(PM)ตามแผน 98% 89.86% 
จํานวนเครองมือแพทย์ทีได้รบัการสอบเทียบ(CAL)ตามแผน (1,886 เครอง) 100% 72.95% 
2. จํานวนการให้บรการเชงิปรบัปรุงแก้ไข ( 1,085ครงั) 100% 100% 
3. จํานวนการขึนทะเบียนเครองมือแพทย์ในระบบบร หารจัดการบํารุงรกัษาเคร องมือ
แพทย์ 

100% 100% 
(3,782เครอง) 

4. จํานวนการขึนทะเบียนเคร องมือแพทย์จัดซือใหม่ในระบบบรหารจัดการบํารุงรกัษา
เครองมือแพทย์  

100% 100% 
(533 เครอง) 

5. อบรมการใชง้านเครองมือแพทย์  2 ครงั 3 ครงั 

6. ยกเลิกการใชง้านเครองมือแพทย์(นําออกจากทะเบียนระบบบร หารจัดการเครองมือ
แพทย์) 

- 53 เครอง 
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7.1 ข (2) ความปลอดภัยและการเตรยมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน 
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ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 

2562 
ปการศึกษา 

2563 
ปการศึกษา 

2564 

- ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เรอง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

1  1  

- ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เรอง แนว
ปฏิบัติการรกัษาความมันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ พ.ศ. 2563 

1  1  

- ประกาศราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เรอง มาตรฐาน
การรกัษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

1  1  

 

แผนงาน ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

แผนบรหารความต่อเนืองราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
BCP  (จัดทําครงัแรกป 2563 และดําเนินการ
ทบทวน เพือปรบัปรุงให้สอดคล้องกับองค์กร) 

- 1 1 
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เทคโนโลยสีารสนเทศทีสําคัญ 

ติดตัง MDM (Mobile Device Management) โปรแกรมทีใชใ้นการควบคุมบรหารจดัการอุปกรณ์ปลายทาง 

 ระบบ Cloudflare เพิมความปลอดภัย และรองรบันโยบาย work from Home

ระบบ VPN เพือให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลจากภายนอก เพิมความปลอดภัย และรองรบันโยบาย work from Home

เปาหมาย ระบบ MDM และระบบ 

Cloudflare

เปาหมาย ระบบ VPN

รอยละ 10

0.00
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ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564

ปการศึกษา 2563, 42.11

ปการศึกษา 2564, 64.50

รอ้ยละของระดับความเสียงตามแผนบรหารความเสียงทีสามารถบรหาร จดัการให้ลดลงหรอหมดไป เมอื
เทยีบกับปก่อน 

เปา้หมาย

 ร้อยละ 100
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7.1 ค ผลลัพธด้์านการจัดการเครอข่ายอุปทาน (คู่ความรว่มมือ/พันธมิตร) 

 

การรอ้งเรยน ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

รอ้ยละเรองรอ้งเรยนเกียวกับการจดัหาพัสดุ
อัตราพัสดุทีขาดแคลนเทียบกับรายการพัสดุ
ทังสิน 

0 0 0 

 
7.2 ผลลัพธด้์านลูกค้า 
7.2 ก. ผลลัพธด้์านการมุ่งเน้นผู้เรยนและลูกค้ากลุ่มอืน 
7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรยนและลูกค้ากลุ่มอืน 
7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน 

  

 

 

99.37
99.55

99.83

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

จาํนวนการจดัซอืจดัจา้ง  
กับหน่วยงานลูกค้า ภายนอก 

เปาหมาย รอยละ 80

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ความมั่นคงในงาน

การไดรับการยอมรับนบัถือ

การเรียนรูและการพัฒนา

การจัดการและการบริหาร

สภาพแวดลอมในการทํางาน

ความมั่นคงใน

งาน

การทํางานเปน

ทีม

การไดรับการ

ยอมรับนบัถือ

ความสมดุล

ระหวางชีวติ

และการ

ทํางาน

การเรียนรูและ

การพัฒนา
ลักษณะงาน

การจัดการ

และการ

บริหาร

ระบบงาน
สภาพแวดลอม

ในการทํางาน

ปการศึกษา 2564 93.05 92.78 92.04 91.35 88.83 88.10 85.12 82.18 78.02

ปการศึกษา 2563 95.91 94.30 92.16 91.81 89.77 90.64 88.07 88.36 82.60

ความพึงพอใจของผูปฏิบตัิงาน

ปการศึกษา 2564 ปการศึกษา 2563

เปาหมาย รอยละ 80 
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7.3 ผลลัพธด้์านบุคลากร 
7.3 ก. ผลลัพธด้์านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3 ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร  

 (1.1) ตารางสรุปค่าใชจ้า่ยบุคลากร ประจาํปงบประมาณ 2561 -2564 

 
ปงบประมาณ 

ค่าใชจ้่ายด้านบุคลากร สัดส่วน 
บุคลากร* ดําเนินงาน** รวม แผ่นดิน:รายได้ 

ป 2561 527,852,145 145,575,416 673,427,561 88:12 
ป 2562 692,829,873 216,503,909 909,413,782 78:22 
ป 2563 911,770,680 364,586,904 1,276,357,505 65:35 
ป 2564 1,071,321,451 354,469,353 1,425,790,804 66:34 

หมายเหตุ  
บุคลากร* คอื บุคลากร คือ เงนเดือนและค่าจา้ง ( เงนเดือน เงนประจาํตําแหน่ง เงนคา่วชาชพี เงนชว่ยเหลือคา่ครองชพี คา่ประสบการณ์ 
คา่ความเสียงทางรงัสี  เงนชดเชยการเกษียณอายุ) 
ดําเนินงาน**  ประกอบด้วย ค่าตอบแทน (ค่าทีปรกษา ค่าตอบแทน Part-time) คา่ล่วงเวลา คา่เวร ค่าใชส้อย (ทุนการศึกษา ค่าใชจ้า่ยจดั
ประชุม คา่อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)  ค่าวัสดุ 
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คะแนนความโปรง่ใสทีได้จากผู้มีส่วน
ได้เสียภายใน (IIT)

คะแนนความโปรง่ใสทีได้จากผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก(EIT)

คะแนนความโปรง่ใสทีได้จากผู้มีส่วน
ได้เสียทังหมด(IIT+EIT)

คะแนนประเมิน ITA ภาพรวม  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2564 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2562 
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ผลการประเมิน ITA

เปาหมาย 

รอ้ยละ 95.50
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1,071,321,451

145,575,416 216,503,909 364,586,904 354,469,353
673,427,561

909,413,782
1,276,357,505

1,425,790,804

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ค่าใชจ้า่ยด้านบุคลากร 

ค่าใชจ้า่ยด้านบุคลากร บุคลากร* ค่าใชจ้า่ยด้านบุคลากร ดําเนินงาน** ค่าใชจ้า่ยด้านบุคลากร รวม 

เปาหมาย 100 คะแนน 
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(1.2) จาํนวนบุคคลากรทีมีตําแหน่งทางวชาการ  

 
(1.3) จาํนวนบุคลากรทเีข้ารบัการอบรม  (1.4) ค่าใชจ้า่ยในการศึกษาต่อและฝกอบรมบุคลากร 

 
 
7.3 ก (2) บรรยากาศการทํางาน   

 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 รวม 

ศาสตราจารย์ 1 3 4 4 12

รองศาสตราจารย์ 5 9 12 15 41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 22 27 33 92

1 3 4 4 125 9 12 15

41

10
22 27 33

92

0

50

100 บุคลากรทมีีตําแหน่งทางวชาการ 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

0

100

200

300

400

500

ในประเทศ ตางประเทศ ในประเทศ ตางประเทศ ในประเทศ ตางประเทศ

ป 2562 ป 2563 ป 2564

26 6

67

2

133

0

471

36

335

10

362

05 2
35

2
34

020 1

70

0 8 00 0

72

0

65

0

การพัฒนาบุคลากร 

1.ดานการเพ่ิมคุณวุฒิ 2.ดานการสนับสนุนวิชาการ วิจัย การศึกษา

3.ดานการสนบัสนนุการบริหาร 4.ดานการจัดการสารสนเทศ

ปการศกึษา 
2562, 

5,246,329.97 

ปการศึกษา 
2563, 

5,431,799.73 

ปการศึกษา 
2564, 

12,679,668.12 

รวม, 
23,357,797.82 

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

งบประมาณการศึกษาต่อและฝกอบรมบุคลากร 

งบประมาณการศึกษาต่อและฝกอบรมบุคลากร 

84.67 83.08
88.75

94.38
87.29

77.36

92.29 92.92 92.58

77.36

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ป 2564 
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
85.98

80.47
86.88

89.76 91.73

79.27

89.57
93.31 91.02

84.67 83.08
88.75 94.38

87.29

77.36

92.29
92.92 92.58

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ป 2564 
สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เปรยบเทียบ 

กับหน่วยงานทรีายงานตรงต่อเลขาธกิาร 

หน่วยงานทรีายงานตรงต่อเลขาธิการ สํานักงานราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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7.3 ก (3) ความผูกพันบุคลากร 

 

 

  

84

85

86

87

88

89

90

91

ระดับความผูกพันบุคลากร 

ปการศึกษา 
2563, 
90.94 

ปการศึกษา 
2564, 
86.88 

ปการศึกษา 
2562, 3.47 

ปการศึกษา 
2563, 5.59 

ปการศึกษา 
2564, 5.59 

0 2 4 6

อัตราการลาออก 

ปการศึกษา 2564 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2562 

94.78

91.14

93.34
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95
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ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

รอ้ยละอัตราการคงอยูข่องบุคลากร 

เปา้หมาย ร้อยละ 93

0 0

86.63

0

20

40

60

80

100

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากร 

เปาหมาย  

รอ้ยละ 80 

เปาหมาย  

7 
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7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร 

เปาหมายการพัฒนาบุคลากร 
เปาหมาย ปการศึกษา 

2562 
ปการศึกษา 

2563 
ปการศึกษา 

2564 
รอ้ยละของผู้บรหารและหัวหน้าหน่วยงานทีได้รบัการ
พัฒนาและฝกอบรม 

ผู้บรหาร 
 

 3.29 2.76 

รอ้ยละของบุคลากรทีได้รบัการพัฒนาและฝกอบรม อาจารย์  4.63 5.53 

รอ้ยละของบุคลากรทีได้รบัการพัฒนาและฝกอบรม 
สายสนับสนุน

วชาชพี 
 16.53 13.13 

จาํนวนบคุลากรทไีด้รบัการยกย่อง เชดิชูและให้รางวัล 
สายสนับสนุน

วชาชพี 
 - 6 

รอ้ยละของบุคลากรทีได้รบัการพัฒนาและฝกอบรม สายสนับสนุน - 5.75 4.80 
จาํนวนบคุลากรทไีด้รบัการยกย่อง เชดิชูและให้รางวัล สายสนับสนุน - - 4 

 

7.4 ผลลัพธด้์านการนําองค์กรและการกํากับดูแลองค์กร 
7.4 ก. ผลลัพธด้์านการนําองค์กร การกํากับดูแลองค์กร และการทาํประโยชน์ให้สังคม 
7.4 ก (1) การนําองค์กร 

การถ่ายทอดนโยบายองค์กร เปาหมาย 
ปการศึกษา 

2562 
ปการศึกษา 

2563 
ปการศึกษา 

2564 
ระดับการรบัรูทิ้ศทางและนโยบายของ
บคุลากร สรจภ (นโยบาย วสัยทัศน์ พันธ
กิจ) 

ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน 

รอ้ยละของเรองรอ้งเรยนการทุจรตทีได้รบั
การแก้ไข (คณะกรรมการจดัการเรอง
รอ้งเรยนการทุจรตราชวทยาลัยจุฬาภรณ์) 

100 - 100 100 

(2 เรอง) (4 เรอง) 

 
7.4 ก (2) การกํากับดูแลองค์กร 
7.4 ก (3) กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรบัรองคุณภาพ 

 

  

7

16

5 6

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

จาํนวนข้อบังคับ ของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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7.4 ก (3) กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรบัรองคุณภาพ 

 

7.4 ก (4) จรยธรรรม 

ตัวชวีัด 
เปาหมาย ปการศึกษา 2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

คณะกรรมการจดัการเรองรอ้งเรยนทุจรต ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

จาํนวนข้อรอ้งเรยนด้านทุจรตการเงน 0 0 0 1 
จาํนวนข้อรอ้งเรยนด้านความโปรง่ใส 0 0 1 1 

จาํนวนบุคลากรทีทําผิดระเบียบ 0 0 2 1 

 

ตัวชวีัด ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

เรองรอ้งเรยนเกียวกับการจดัหาพัสดุ อัตราพัสดุ
ทขีาดแคลนเทียบกับรายการพัสดุทงัสิน ไม่เกิน 5 
เรองต่อป 

N/A N/A N/A 0 

จํานวนคําสั่ง สํานักงานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ, 1414

จํานวนคําส่ัง สํานักงานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ, 2239

จํานวนคําส่ัง สํานักงานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ, 4310

จํานวนคําสั่ง สํานักงานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ, 3049

จํานวนคําสั่ง โรงพยาบาลจฬุาภรณ, 

379

จํานวนคําส่ัง โรงพยาบาลจฬุาภรณ, 25
จํานวนคําส่ัง โรงพยาบาลจุฬาภรณ, 84

จํานวนคําส่ัง โรงพยาบาลจุฬาภรณ, 

143

จํานวนประกาศ สํานักงานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ, 44

จํานวนประกาศ สํานักงานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ, 101

จํานวนประกาศ สํานักงานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ, 151

จํานวนประกาศ สํานักงานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ, 118

21 27 49 470 6 0 00 0 0 00 0 0 0
0
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ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564

จํานวนคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

จํานวนคําสั่ง สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

จํานวนคําสั่ง วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

จํานวนคําสั่ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ

จํานวนประกาศ สํานกังานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

จํานวนประกาศ วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

จํานวนประกาศ โรงพยาบาลจุฬาภรณ

จํานวนระเบียบ สํานักงานราชวิทยาลัยจฬุาภรณ

จํานวนระเบียบ วิทยาลยัวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

จํานวนระเบียบ โรงพยาบาลจุฬาภรณ
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ตัวชีวัด ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

การจดัเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามข้อบ่งชี
ของผู้ผลิต/ผู้ขาย เพือรกัษามาตรฐานคุณภาพ 
และเก็บพัสดุตามคําแนะนําของผู้ผลิต 

N/A N/A N/A 100 

7.4 ก (5) สังคม 

 

 
7.5 ผลลัพธด้์านงบประมาณ การเง น ตลาด และกลยุทธ์ 
ก. ผลลัพธด้์านงบประมาณ การเง น และตลาด 
(1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณ และการเง น   
งบประมาณแผ่นดิน 

 

0

24,474

18,800

0

10000

20000

30000

ปการศึกษา 2562 ปการศกึษา 2563 ปการศึกษา 2564

งานอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน(ถุง/ป )/กระเปายา พระราชทาน /สิ่งของพระราชทาน เพื่อชวยเหลือ

ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตางๆ เชน ภยัหนาว อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาด ฯลฯ 

เปาหมาย 

12,000 ถุง/ตอป

งบ เบิกจา่ย รอ้ยละ งบ เบิกจ่าย รอ้ยละ งบ เบิกจา่ย รอ้ยละ 

ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

งบดําเนินงาน 465.2 464.45 99.84 483.27 458.73 94.92 591.17 554.56 93.81

งบบุคลากร 686.1 686.1 100 691.99 690.45 99.78 856.54 855.12 99.84

งบลงทุน 1,904.09 1,902.29 99.91 752.61 739.3 98.23 4,084.61 4,083.30 99.97

รวม 3,055.39 3,052.83 99.92 1,927.87 1,888.49 97.96 5,532.31 5,492.98 99.29

3,055.39 3,052.83

99.92

1,927.87 1,888.49

97.96

5,532.31 5,492.98

99.29 0

1000

2000

3000

4000

5000
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งบดําเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน รวม 
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งบประมาณรายได้ 

 

 

  

งบ เบกิจา่ย รอ้ยละ งบ เบกิจา่ย รอ้ยละ งบ เบกิจา่ย รอ้ยละ 

ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

งบลงทนุ 379.17 376.09 99.19 234.06 232.41 99.3 1,086.52 1,022.43 94.1

งบดําเนินงาน 549.63 403.31 73.38 583.2 561.24 96.24 1,109.69 916.73 82.61

งบบุคลากร 6.58 6.26 95.15 222.08 221.63 99.8 220 216.2 98.27

รวม 935.38 785.66 83.99 1,039.34 1,015.29 97.69 2,416.21 2,155.37 89.2

งบลงทนุ, 379.17 งบลงทนุ, 376.09 

งบลงทนุ, 99.19 
งบลงทุน, 234.06 งบลงทนุ, 232.41 

งบลงทนุ, 99.3 

งบลงทนุ, 1,086.52 
งบลงทนุ, 1,022.43 

งบลงทนุ, 94.1 
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(2) ผลการดําเนินการด้านตลาด  
กลยุทธ ์ด้านการตลาด (ฝายภาพลักษณ์องค์กร/ฝายประชาสัมพันธแ์ละการตลาด) 
- การเข้าถึงกลุ่มเปาหมาย  

  
แหล่งสํารวจ เปาหมาย 2564 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 2564 

วัดผลข้อมูลจากเฟสบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ผู้ติดตาม 770K ผู้ติดตาม 85K ผู้ติดตาม 130K ผู้ติดตาม 640K 

89.2

95.9

98.3
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92

94

96

98

100

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

รอ้ยละผลสํารวจการรบัรูร้าชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เปาหมาย 

95

20 14.7
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100

200
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ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

รอ้ยละจาํนวนผู้ติดตามสือ Social Media 
ของ หน่วยงานในราชวทยาลัยจุฬาภรณ์เพิมขนึ  

0
3,401

20,647

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

จาํนวนผู้ Subscribe ผู้ติดตามสือ Social Media ของ 
หน่วยงานในราชวทยาลัยจุฬาภรณ์เพิมขึน 

(วัดผลข้อมูลจากชอ่ง Youtube Chulabhorn Channel)
เปาหมาย 

จํานวนผู้ Subscribe
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ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

รอ้ยละทีเพิมขนึของผู้รบัรูแ้ละเข้าถึงสือวดิทัศน์ของหน่วยงานภายในราช
วทยาลัยจุฬาภรณ์

(วัดผลขอ้มูลจากจาํนวนยอด View วดิโอ ของชอ่ง Youtube 
Chulabhorn Channel เพิมขนึ)

 

เปาหมาย 

รอ้ยละ 45
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รอ้ยละการตอบรบัของผู้ชมต่อสือออนไลน์ 

เปาหมาย 

รอ้ยละ 7.4
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0

2.3
2.6

จาํนวนผู้ติดตามสือ Social Media ของ หน่วยงานภายใน
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์เพิมขึน (ล้านคน)

วัดผลข้อมูลจากLINE Official Account 
@chulabhornhospital ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เปาหมาย 

รอ้ยละ 2.7

เปาหมาย  

รอ้ยละ 20 
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ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

0

90 87.4

ความพึงพอใจของผู้ติดตามต่อบรการขา่วสาร
ทาง LINE Official อยู่ในระดับดี  

เปาหมาย 

รอ้ยละ 90
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6

13

19

จาํนวนครงัของการจดักิจกรรมเพือเผยแพร่
ประชาสัมพันธศั์กยภาพการให้บรการด้านต่างๆ 

เปาหมาย 

12 ครงั
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จาํนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ ์(PR Value) ล้านบาท 

เปาหมาย 

500 ล้านบาท

45 

22 

34 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

รอ้ยละจาํนวนรายได้จากการให้บรการ 
ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพิมขนึ 

เปาหมาย 

รอ้ยละ 25
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รอ้ยละจาํนวนผู้เข้ารบับรการ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพิมขึน 

เปาหมาย 

รอ้ยละ 20
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จาํนวนการจดัทาํบันทึกความรว่มมือ กับหน่วยงาน
องค์กรนิติบุคคลต่างๆ ด้านการรกัษาพยาบาลที

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทังหน่วยงานราชการ รฐัวสาหกิจ 
โรงพยาบาล และบรษัท รวมทงัรว่มพัฒนาชอ่งทางการ

ให้บรการกับหน่วยงานทีเกียวข้อง 

เปาหมาย 

10 องค์กร
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ผู้ติดตามสือ ของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ เปาหมาย 
2564 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

รอ้ยละจํานวนผู้ติดตามสือ Social Media ของหน่วยงานด้าน
การระดมทุนของราชวทยาลัยจุฬาภรณ์เพิมขึน  
(วัดผลข้อมูลจากLINE OA @bhadrafoundation มูลนิธิ
ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์) 

30 0 0 30,249.00 

 

ข. ผลลัพธด้์านการนํากลยุทธไ์ปปฏิบัติ 

 

 

0

5
ปการศึกษา 2562, 1 

ปการศึกษา 2563, 4 ปการศึกษา 2564, 4 

จาํนวนการจดัโครงการประชาสัมพันธช์อ่งทางการบรจาคเพือการระดมทุน  

เปาหมาย 

4 โครงการ
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รอ้ยละการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ 

เปาหมาย การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

รอ้ยละ 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับส่วนงาน 

สํานักงานราชว ทยาลัยจุฬาภรณ์  


