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การบริหารองค์กรตามหลักการองค์กรท่ีมุ่งเน้นกลยุทธ์
(Strategy-Focused Organization)



หลักการที่ 1 การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดย
ผู้บริหารระดับสูง

• ผู้น ำองค์กรมีกำรพยำยำมขับเคลื่อนให้เกิดกำรบริหำร
จัดกำรกลยุทธ์ภำยในองค์กร

• ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรสร้ำงและสื่อสำรถึงควำมจ ำเป็น
ในกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดในองค์กร

• ผู้บริหำรระดับสูงได้มีกำรชี้แจงและสื่อสำรให้เกิดควำม
ชัดเจนในเรื่องกลยุทธ์

• ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกลยุทธ์



หลักการที่ 2 การแปลงกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ

• มีกำรแปลงกลยุทธ์ไปสู่ภำคปฏิบัติโดยกำรใช้แผนที่กลยุทธ์

• มีกำรอธิบำยและสื่อสำรกลยุทธ์ในรูปแบบ Balanced 
Scorecard

• มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยส ำหรับตัววัดเชิงกลยุทธ์ทุกตวั

• มีกำรก ำหนดโครงกำรเชิงกลยุทธ์

• มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน



หลักการที่ 3 การกระจายกลยุทธ์ภายในองค์กร

• กำรก ำหนดบทบำทและแนวทำงในกำรกระจำยกลยุทธ์

• กลยุทธ์ถูกกระจำยไปในระดับหน่วยงำนหลัก

• กลยุทธ์ถูกกระจำยไปในระดับหน่วยงำนสนับสนุน



หลักการที่ 4 การท าให้กลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของ
บุคลากร

• มีกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักทำงด้ำน
กลยุทธ์ภำยในองค์กร

• มีกำรกระจำยกลยุทธ์ไปสู่กำรก ำหนดเป้ำหมำย
บุคคล

• มีกำรจัดท ำระบบในกำรให้ผลตอบแทนที่
สอดคล้องกับเป้ำหมำยส่วนบุคคล

• มีกำรจัดท ำระบบในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร



หลักการที่ 5 การท าให้กลยุทธ์เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง

• มีกำรก ำหนดงบประมำณท่ีมีควำมสอดคล้องกับกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
• มีกำรวำงแผน HR/IT ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์
• กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์
• มีกำรแบ่งปันควำมรู้ภำยในองค์กร
• มีกำรทบทวนกลยุทธ์ตำมช่วงเวลำท่ีเหมำะสมอย่ำงสม่ ำเสมอ
• ข้อมูลต่ำง ๆ ถูกน ำไปวิเครำะห์เพื่อน ำไปสู่กำรท ำให้กลยุทธ์ประสบ

ควำมส ำเร็จ
• ก ำหนดหน่วยงำนดูแลกลยุทธ์





JMAC



Internationalization, academic 
freedom & contract 

management with right 
understanding, 

Knowledge sharing, 
learner 1st, go practice, 

self management, 
outcome 1st ,challenge, 

continuous 
improvement, efficiency, 

openness & collaboration

Sustainability mindset

Sufficiency economy mindset

Strategy Map of KMUTT next

The Best STI University 
for Learning in Thailand

Transformation Model Univ
in Thailand

( new relations with social & industry)

Gain no.1 Teaching acknowledgement

in Thailand (on search)

Gain acknowledgement of OBE 
platform leading University

(industry as internal partner)

Having the most 
Impactful S&T 

Network in Thailand

# of high quality industrial 
& Research Partners

Best 3 STI
Entrepreneurial 

Uni  in ASEAN

Economic 

Contribution as 

GDP level,

# of emissions 

& social activities

Gain 

Entrepreneurial 

univ certification by

ACEE

One of 
the center
of start ups

# of start ups and 
IDE (Innovation 

Driven Enterprise

Center of 
Technological

and social
Innovation in

Thailand

# of organization, 

entrepreneurs

In the Eco-sys

Most 
Impactful 

S&T Uni in Asia

# of Social 

Innovation

Acknowledgement
as center of S&T Eco-

sys(at certain category)

Position as 
the center of Social 
innovation Eco-sys

Acknowledgement 

as center of S&T Eco-

sys(at certain category)

Enhance 
OBE platform

# of fully function

Systems as OBE-P

# of updating with 
collaboration

Activate 
KMUTT 

OBE programs

# of S&T OBE program

Employability of  
graduates

# of tech-transfer

No of info from OBE

marketing

Establish
Business HUB

# of Transfer project

# of activated OBE 
programs with partners

Establish
Test field(sand box)

# of test at sand box 

Circulation of 
Learning,

Research & Practice
(Technical Service)

development

Entrepreneur 
based employee 

recruitment

# of approved level

Entrepreneur based 
employee

Develop Unique 
Entrepreneur

program
Satisfaction  score

of entrepreneurs

Establish Adequate
Entrepreneur 

Evaluation method 
and sufficiency 

mindset

# of agreement by

entrepreneurs

Having PSF++
Academic
employee

# of PSF++ academic

employees

Having over T50
Lecture

# of T50 over

lectures

Develop new 
Competency along 

with KMUTT
strategy

# of agreement by

Lecture & board

Select & hire 
employees
Along with 

competency

# of agreement by

Lecture & board

Lead model for Recruiting 
Industrial professors 

and guest teachers 
from community

# of certified teachers

By new standard

Enhance flexibility
& Effectiveness 

for HRM

Revision of HRM-sys

Measure multiple
revenue

Run earning 
system

From spin off activities

From services

From rental assets

Strategic approach
For subsidy

Subsidy share

Renew IT-sys

Coverage rate of

RFP functions

Within budget

Master data mgt
Single source data

Achievement rate

Of RFP

KX utilization

Return after 5years
Decentralize

Flexibility policy

agreement

Satisfaction rate, Efficiency rate of 
integrated platform (e.g. Utilization  rete of  

Space Lav co-working Learning living 
space)

KMUTT cultural
penetration

Acknowledgement rate

Of cultural indicators

Management
Mind set and

Evaluation score

Research
mindset

Evaluation score

Build knowledge
and mentor network 
for startups

Coverage number of

Necessary mentor

Innovation
HR training

# of certified personnel

Establish marketing
& the Sys of  research
to Tech development

Network

Weapon

Edu & research

HR

Revenue

System

Asset

Culture

Eco-sys

Success as 

OHEC pilot univ

Times of B-Model 
monitoring and 
improvement

Coverage rate of

1st liners in 7 categories

Strongest academic
Research networks

in 7 category

Time

2.63➔3.26

(area & agenda based)

(non-age gr)

(res & tech service)

(donation)

# of agreements

By the board

Agreement of 
business model

activate
OBE based

ANT projects

Business Model
management

Develop and 
Activate Tech

transfer co-center

Rate of 

industry related project
Enhance

Practice school
(experience learning)

design adequate
Classroom 

& space

satisfaction ratio for

Classroom & space

Define EIL and
Develop 

the adequate SYS

Completion of the SYS

Reputation & satisfaction 
ratio of active learning

Circulation of 
learning- &

research

# of Education Research 
in KMUTT, frontline 

research, effectiveness 
of research skill 

development platform

# of research outcome

(high impact research)

# of activated ANT projects 
accepted by the communities

Double category

Double category

Double category

Develop open 
Innovation

platform

# of learning based on

Research

# of research based on

learning

8 July 2018

Note: 
• # of => # of quality…
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EdPEx



EdPEx
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• หมวดที่ 1 การน าองค์การ (120 คะแนน) 

• หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (85 คะแนน) 

• หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (85 คะแนน) 

• หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (85 คะแนน) 

• หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (85 คะแนน) 

• หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน) 

• หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (450 คะแนน) 

EdPEx: เกณฑ์ มี 7 หมวด 1,000 คะแนน 
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5.1 สภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร (Workforce 
Environment) : 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร 
ในการสร้าง
สภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากรที่เกื้อหนุนและมี
ประสิทธิผล  
[กระบวนการ]

ก. ขีดความสามารถ 
และอัตรากําลัง 

(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถ ของบุคลากร และอัตราก าลัง

(2) บุคลากรใหม่
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้

(3) การทํางานให้บรรลุผล
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจดัระบบและบรหิารบุคลากร

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบคุลากร
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการ ด้านขีดความสามารถและอตัราก าาลัง
ที่ก าาลังเปลี่ยนไป 

ข. บรรยากาศด้าน
บุคลากร 

(1) สภาพแวดล้อมของที่ทํางาน
สถาบันด าาเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าสถานท่ีท างานมีสุขภาวะ ความ ปลอดภัย และมีความสะดวกในการ
เข้าท าางานของบุคลากร

(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบคุลากร
สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร

EdPEx: หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
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5.2  ความผูกพันของบุคลากร 
(Workforce 
Engagement) : สถาบัน
มีวิธีการอย่างไร ในการ
สร้างความผูกพันกับ
บุคลากร เพ่ือให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่ก่อให้เกิดผล 
งานที่โดดเด่น 
[กระบวนการ]

ก. ความผูกพันของ
บุคลากรและผลการ
ปฏิบัติการ

(1) วัฒนธรรมองค์การ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์การท่ีมีลักษณะการสือ่สารที่เปิดกว้าง มีผลการด าเนินการท่ี
โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน 

(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าาหนดปัจจัยผลักดนัส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร

(3) การประเมินความผูกพัน
สถาบันประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร

(4) การจัดการผลการดําเนินการ
สนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสรา้งความผูกพันกบับุคลากรได้อยา่งไร

ข. การพัฒนา
บุคลากรและผู้นํา

(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบันสนับสนุนความตอ้งการของสถาบัน และการพัฒนาตามความต้องการ
ของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคนอยา่งไร

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
สถาบันมีการประเมินประสทิธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรยีนรู ้และการพัฒนาของสถาบันอย่างไร

(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจดัการความกา้วหน้าในหน้าที่การงานในสถาบัน

EdPEx: หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
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HR Policy



นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล (พ.ค. 2559)
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นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล (พ.ค. 2559)
Cont.
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นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล (พ.ค. 2559) 
Cont.
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นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล (พ.ค. 2559) 
Cont.
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HR Strategies



HR Strategy
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Vision, Mission, 
Core Value

Goal

Strategy

Organization 
Balance Scorecard

Culture 
Transformation

Organizational 
Structure

Job Analysis
(Job Description 

& Job Spec)

Job Evaluation

Grading Structure

Balance Scorecard 
& KPI Setting

PMS

Reward Strategy 
Framework

Strategy Workforce 
Planning

Job Family 
Structure

Internal & External 
Salary (Benefits) 
Benchmarking

Financial & 
Non-Financial Reward 

Management

Training & 
Development

Roadmap

Recruitment 
and Selection

Design of HR Policies
Process & Procedure

Talent Management
Strategy & Framework

Career Path 
Management

Succession Planning

Strategic Human 
Resource

Management

ระบบพื้นฐานองค์กร

ระบบบริหารองค์กร และ บุคคล

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Competency 
Modeling



HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT

HR philosophies

Human capital
management

HR strategies, policies, processes,
Practices and programs

Corporate Social 
Responsibility

Organization Resourcing
Learning and 
development

Reward
management

Employee
relations

Design

Development

Job/role design

Workforce
planning

Recruitment
And selection

Talent
management

Health and 
safety

Employee
Well-being

HR services

Organizational
learning

Individual
learning

Management
development

Performance
management

Knowledge
management

Job evaluation/
Market surveys

Grande and pay
structures

Contingent
pay

Employee
benefits

Industrial
relations

Employee
voice

Communications

AIMS of HRM
The overall purpose of human resource management is to ensure that the organization is able to achieve success through people. As Ulrich and 
Lake (1990) remark: ‘HRM systems can be the source of organizational capabilities that allow firms to learn and capitalize on new opportunities./
Dyer and Holder (1988) analyze management’s HR goals under the dimension of contribution (what kind of employee behavior is expected?),

Source: Michael Armstrong. Strategic Human Resource Management: A Guide to Action. 4th Edition



Workshop 1: Vision
ขั้นตอนที่ 1 สมาชิกกลุ่มแต่ละท่าน ระบุ Keyword Vision ท้ัง 3 องค์ประกอบ 
(Core purpose, Core Values, Visionary Goal) (อย่างน้อยองค์ประกอบละ 
1 ประเด็น) 

ขั้นตอนที่ 2 แลกเปลี่ยนแนวคิดที่ต้องการในแต่ละประเด็น 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลที่สมาชิกกลุ่มให้ความส าคัญร่วมกัน
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• เหตุผลอันควรอยู่ขององค์กร
• บทบาทหน้าที่หลักขององค์กร

• คุณค่าที่โดดเด่นในสิ่งที่ท า
• คุณค่าที่ประชาคมยึดมั่น
• คุณค่าท่ีสอดคล้องกับความสามารถ

ทิศทาง ต าแหน่ง และ
เป้าหมายปลายทางระยะยาว

Workshop1: Vision
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“พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ่มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงในการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

วิสัยทัศน์ด้านทรัพยากรบุคคลของ สสว.

28

ตัวอย่าง
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มิติ 1: ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

มิติ 2: ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ 3: ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ 4: ความพร้อมรับผิดชอบ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ 5: คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ

ท างาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ที่สอดคล้องกับแต่ละมิติ)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
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32

มิติ 1
• ด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

มิติ 2
• ด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ 3
• ด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ 4
• ด้านความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ 5
• ด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน
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สร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน

สร้างเสริมระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานแก่บุคลากร

พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

พัฒนาฐานข้อมูลดา้นทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปรับเปลี่ยนบทบาทงานบริหารทรพัยากรบุคคลให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร

1

2

3

4

5
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มิติ 1: ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

มิติ 2: ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ 3: ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ 4: ความพร้อมรับผิดชอบ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ 5: คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ

ท างาน

(5) ปรับเปลี่ยนบทบาทงานบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร

(1) สร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน

(3) พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(4) พัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(2) สร้างเสริมระบบคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ
ท างานแก่บุคลากร

เป้าประสงค์ กลยุทธ์



ขั้นตอนที่ 1 แต่ละกลุ่มระดมสมองเก่ียวกับ “เป้าประสงค”์ 
และ “กลยุทธ”์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการระดมสมองของกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 3 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกลุ่ม

35
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(3) พัฒนำและก ำหนดหลักเกณฑ์      
กำรสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย       

พนักงำนท่ีมีศักยภำพสูง

(1) วำงแผนและบริหำรก ำลังคน    
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม

(5) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ      
สนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

(4) พัฒนำระบบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนท่ีให้ผลตอบแทน

ตำมผลงำนอย่ำงแท้จริง

(2) สร้ำงและผลักดันเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพของทุกสำยงำนให้ชัดเจน

(6) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และทัศนคติ เพื่อให้ทันกำรเปล่ียนแปลง

(7) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ให้บุคลำกรทุกระดับ

(8) เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเพื่อควำม
ผำสุกในกำรท ำงำน และสร้ำงควำม

ผูกพันต่อองค์กร

1, 3, 4, 5 = HRM 2, 6 = HRD 7, 8 = Cultural Values
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1. ความสอดคล้องเชิงยุทธ าสตร์

2. ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3. ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

5. คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการจัดทําแผ่นป าย
ทะเบียนรถ พ.ศ.2559-2563 ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
คุ ภาพชีวิตของบุคลากร และประเด นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลาสกรให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1. วางแผนและบริหารก าลังคนเพ่ือ
มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม

2. สร้างและผลักดันเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของทุกสาย
งานให้ชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจ

3. พัฒนาและก าหนดหลักเกณ ์การ
สรรหา บรรจุแต่งตั ง โยกย้าย
พนักงานท่ีมี ักยภาพสูง

4. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีให้ผลตอบแทนตาม
ผลงานอย่างแท้จริง

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเท 
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และทั นคติให้
ทันต่อความเปล่ียนแปลง

7. ปลูก ังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมร่วมให้บุคคลากรเงินทุน
หมุนเวียน  

8. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อความ
ผาสุกในการท างานและสร้างความ
ผูกพันต่อเงินทุนหมุนเวียน  

1. มีแผนการจัดและบริหารอัตราก าลังท่ี
สอดคล้องและเหมาะสมกับบทบาทและภารกิจ
ของเงินทุนหมุนเวียน  

2. หน่วยงานภายในเงินทุน  มีอัตราก าลังที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับบทบาทและภารกิจ
ของเงินทุนหมุนเวียน  

3. มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของทุกสาย
งานท่ีชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากร

4. ผู้บริหารให้ความส าคัญและปฏิบัติได้ตาม
หลักเกณ ์การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า
อย่างจริงจัง

5. มีหลักเกณ ์ในการสรรหา บรรจุแต่งตั ง
พนักงานท่ีมี ักยภาพสูง

6. บุคลากรได้รับการแต่งตั งตามระบบคุณธรรม
และมีความโปร่งใสตามหลักเกณ ์การสรรหา 
บรรจุแต่งตั ง ท่ีเหมาะสมกับภารกิจ

7. มีหลักเกณ ์ และวิธ ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริง  มีมาตร านเป นท่ียอมรับของบุคคลใน
องค์กร
8. บุคลากรได้รับผลตอบแทนตรงตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป นธรรมและโปร่งใส

9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเท ด้านบุคลากรที่
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และ
เป นปัจจุบัน

10. มีแผนแม่บทด้านการพัฒนาบุคลากรที่เป น
ระบบ

11. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ทั นคติตามระดับของสายงาน และทันต่อความ
เปล่ียนแปลง

12. มีระบบการจัดการความรู้และส่งเสริมให้เกิด
บรรยากา ของการเรียนรู้

13. บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน                   
มีคุณธรรม และจริยธรรมตามจรรยาบรรณของ
องค์กร

14. มีส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
ในท่ีท างานเหมาะสม

15. มีสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรให้ดีข  น ทั งด้านร่างกายและจิตใจให้
ท่ัวถ งตรงตามความต้องการ

16. มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคคลากร และระหว่างบุคคลากร

(3.1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้
ทันสมัยและเอื อต่อการท างาน

(3.4) พัฒนาบุคลากรให้มี ักยภาพ
และสมรรถนะสูง

(3.3) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ

(4.1) พัฒนาระบบสารสนเท ในการ
บริหารจัดการ

(3.4) พัฒนาบุคลากรให้มี ักยภาพ 
และสมรรถนะสูง

(3.5) การบริหารการเปล่ียนแปลง 
(Change Management)

(3.4) พัฒนาบุคลากรให้มี ักยภาพ 
และสมรรถนะสูง
(3.5) การบริหารการเปล่ียนแปลง 
(Change Management)

(3.3) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ

1. โครงการจัดท าแผนแม่บทการบริหารอัตราก าลังเงินทุนหมุนเวียน  
  1.1 โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรของเงินทุนหมุนเวียน  
  1.2 โครงการทบทวนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
  1.3 โครงการวิเคราะห์โครงสร้างอายุและจัดหาอัตราก าลังทดแทน
  1.4 โครงการทบทวนสมรรถนะของบุคลากร
  1.5 โครงการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน

2. โครงการสร้างและผลักดันเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ         
(Career Path) ของบุคลากรเงินทุนหมุนเวียน  

3. โครงการจัดท าแผนการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั ง
บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน  

4. โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

5. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างค่าตอบแทน และบริหาร
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ขอบบุคลากร

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบ านข้อมูลบุคลากร

7. โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรของเงินทุน
หมุนเวียน  

8. โครงการจัดท าระดับสมรรถนะของบุคลากร และแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล

9. โครงการส่งเสิรมและพัฒนาการจัดการความรู้ 

10. โครงการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรม
องค์กร

11. โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน

12. โครงการเสริมสร้างความผาสุกและคุณภาพชีวิตในการท างาน

13. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรและ
ระหว่างบุคลากร

มิติ ประเด นยุทธ าสตร์ เป าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ


