
แผนแมบททรัพยากรบุคคล

มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

ระยะ 5 ป พ�ทธศักราช 2566 - 2570





คน มศว มีข�ดความสามารถ
และผูกพัน ทุมเทเพ�่อความสำเร็จของ มศว

“

“
SWU people are capable and 

engaged dedicated to SWU success

Ultimate HR masterplan goal





สารจากอธิการบดี

          แผนแมบททรัพยากรบุคคลฉบับนี้ จึงเปร�ยบเสมือนแนวทางและเข็มมุงของการจัดการดานทรัพยากรบุคคล
ของมหาว�ทยาลัยใหมีความชัดเจน นำไปสูการปฏิบัติและดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุดตอองคกร โดยหวังเปนอยางยิ�งให “คน มศว มีข�ดความสามารถและผูกพัน ทุมเทเพ�อ่ความสำเร็จของ มศว” 
อันเปนไปตามเปาหมายสูงสุดของแผนแมบทฉบับนี้ที่ไดวางไว

          ทรัพยากรบุคคล ถือเปนฟ�นเฟ�องหลักในการขับเคลื่อนองคกร จัดเปนปจจัยแหงความสำเร็จและเปน
ทรัพยากรอันมีคาของมหาว�ทยาลัย ประกอบกับเปนชวงท่ีมหาว�ทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงบร�บทท้ังภายในองคกร 
ไมวาจะเปนการเปลี่ยนสถานภาพจากการเปนมหาว�ทยาลัยของรัฐเปนมหาว�ทยาลัยในกำกับ การดำเนินการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2565 - 2580) และว�สัยทัศนการดำเนินงานใหมของมหาว�ทยาลัยที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากบร�บทของสภาพแวดลอมภายนอกโดยเฉพาะ 
การเปล่ียนแปลงฉับพลันดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital disruption) สงผลใหมหาว�ทยาลัยจำเปนตองมีการปรับตัว
อยางมากในดานการบร�หารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ�่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาว�ทยาลัย
ใหบรรลุตามยุทธศาสตรและว�สัยทัศนที่กำหนดไว 

(รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล)

อธิการบดีมหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

7 กันยายน 2565

หนา Aมหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ



สารบัญ

สารจากอธิการบดี

คณะกรรมการบร�หารงานบุคคล มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

คณะกรรมการจัดทำแผนแมบททรัพยากรบุคคล

ที่มาแผนแมบททรัพยากรบุคคล

กระบวนการดำเนินการจัดทำแผนแมบททรัพยากรบุคคล 

กรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนแมบททรัพยากรบุคคล 

กรอบความคิดแผนแมบททรัพยากรบุคคล 

การบูรณาการระบบภายในแผนแมบททรัพยากรบุคคล

ความสำคัญและเรงดวนในการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนแมบททรัพยากรบุคคล

ขอบเขต เปาหมาย และสถานการณปจจ�บัน แยกตามองคประกอบของประเด็นยุทธศาสตร 

การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic planning)
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สารบัญภาพ

สารบัญตาราง

แผนภาพที่ 1: 

แผนภาพที่ 2: 

แผนภาพที่ 3: 

แผนภาพที่ 4: 

แผนภาพที่ 5: 

การสรางแรงผลักทางดานทรัพยากรบุคคลผานองคประกอบทั้ง 4 การมุงเนน

การบูรณาการภายในของระบบและกระบวนการทางดานทรัพยากรบุคคล 12

10

8

8

6

ตารางที่ 1: 

ตารางที่ 2: 

ความสำคัญและเรงดวนของประเด็นยุทธศาสตร

แผนแมบททรัพยากรบุคคล มศว จำแนกตามระดับ

แผนยุทธศาสตรตามกรอบแผนแมบททรัพยากรบุคคล

มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ ระยะ 5 ป พ�ทธศักราช 2566 - 2570 

ตารางที่ 3: 

เสาหลักทางยุทธศาสตร 3 ประเด็น

และว�สัยทัศนตามกรอบแผนยุทธศาสตร 20 ป มศว

กรอบความคิดแผนแมบททรัพยากรบุคคล

(Conceptual Framework HR Master Plan)

ภาพแสดงการบูรณาการระหวางแผนยุทธศาสตร 20 ป 

กับแผนแมบททรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร ขอบเขต สถานการณปจจ�บันและเปาหมาย 18

22

15



คณะกรรมการบร�หารงานบุคคล

มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

รศ. ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

รองประธานกรรมการ

ศ. ดร.ว�จิตร  ศร�สอาน
ประธานกรรมการ

นพ.นพพร  ชื่นกลิ�น
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

รศ. ดร.ว�วัฒน  เร�องเลิศปญญากุล
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

นายมนูญ  สรรคคุณากร
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

นายพงษสวัสดิ์  อักษรสวาสดิ์ 
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

นางสาวทัศนีย  ดุสิตสุทธิรัตน
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

รศ. ดร.ชลว�ทย  เจียรจิตต
รองอธิการบดีฝายแผน

และยุทธศาสตรเพ�่อสังคม
กรรมการ

แผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯหนา B



รศ. ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม 
รองอธิการบดีฝายบร�หาร

และทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวณัฐชามญฑ   ภคพงศพันธุ 
หัวหนางานบร�หารทรัพยากรบุคคล

ผูชวยเลขานุการ

นายวรวุธ  เหล็กหมื่นไวย
ผูอำนวยการสวนทรัพยากรบุคคล

ผูชวยเลขานุการ

รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิร�
(กรรมการสภาว�ชาการ)

กรรมการ

รศ. ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ
ผูอำนวยการสำนักคอมพ�วเตอร
(กรรมการบร�หารมหาว�ทยาลัย)

กรรมการ

ผศ. ดร.อรุษา  เชาวนลิข�ต
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

กรรมการ

รศ. ดร.รัมภา  บุญสินสุข
คณบดีคณะกายภาพบำบัด 

(กรรมการบร�หารมหาว�ทยาลัย)
กรรมการ

หนา Cมหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ





คณะกรรมการจัดทำแผนแมบททรัพยากรบุคคล

มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

รศ. ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม
ประธานกรรมการ

นายมนูญ  สรรคคุณากร
ที่ปร�กษา

ผศ. ดร.อรัญญา  มิ�งเมือง
กรรมการ

ผศ. ดร.กิตติกรณ  นพอุดมพันธุ
กรรมการ

รศ. ดร.ธีรยุทธ  ลิ�วพรเจร�ญวงศ
กรรมการ

อ. นพ.สุร�ยา  ผองสวัสดิ์
กรรมการ

ผศ. ดร.กังวาน  ยอดว�ศิษฏศักดิ์
กรรมการ

นายวรวุธ  เหล็กหมื่นไวย
กรรมการและเลขานุการ

หนา Eมหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ





ที่มาแผนแมบททรัพยากรบุคคล มศว

ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 - 2670

ตลอดระยะเวลา 73 ป ที่มหาว�ทยาลัยดำเนินการ

และมีความเชี่ยวชาญในดานการศึกษาไทยมาโดยตลอด 

เปนหนึ่งในองคกรการศึกษาชั้นนำของประเทศ

มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ พัฒนาจากโรงเร�ยนฝกหัดครูชั้นสูง
ซึ่งจัดตั้งข�้นเมื่อป พ.ศ. 2492 และไดยกระดับเปนว�ทยาลัยการศึกษา
ในป พ.ศ. 2496 หลังจากนั้นไดรับการสถาปนาเปนมหาว�ทยาลัย
ศร�นคร�นทรว�โรฒในป พ.ศ. 2517 และออกเปนมหาว�ทยาลัย
ในกำกับของรัฐเมื่อป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจ�บัน

เพ�่อใหการถายทอดและดำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรมหาว�ทยาลัย
เปนไปดวยความเร �ยบรอยและ
มีประสิทธิภาพ ปจจัยดานทรัพยากร
บุคคลของมหาว�ทยาลัยจึงนับเปน
ปจจัยพ�น้ฐานท่ีมีความสำคัญอยาง
ยิ�งยวด ในการผลักดันและดำเนินการ
ใหยุทธศาสตรและเปาหมายของ
มหาว�ทยาลัยบรรลุความสำเร็จ
ตามที่ไดวางไว จึงเปนที่มาในการ
วางรากฐานของระบบ แนวทางและ
แผนยุทธศาสตรในการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลผานแผน
แมบททรัพยากรบุคคล ที ่สอด
ประสานในการดำเนินการตาง ๆ 
ตามแผนยุทธศาสตรมหาว�ทยาลัย
ใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ที่ดี 

มหาว�ทยาลัยมีการปรับตัวเพ�่อใหสามารถดำเนินการไดตามบร�บท
ที่เปลี่ยนไปทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพ�่อใหสามารถ
แขงขันและสามารถคงอยูไดอยางยั่งยืนในบร�บทของสังคมในปจจ�บัน 
มหาว�ทยาลัยจึงไดจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร 20 ป (ปพ�ทธศักราช 
2565 - 2580) เพ�่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และใหการ
ดำเนินงานของมหาว�ทยาลัยเปนไปในแนวทางเดียวกันกับเปาหมาย
ของประเทศ เปนสวนหนึ่งในการผลักดันนโยบายของชาติ โดยเฉพาะ
พันธกิจการผลิตและพัฒนาคนในทุกชวงวัยผานกระบวนการเร�ยนรู
ที่มีคุณภาพ สรางสรรคงานว�จัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มุงเนน
ประโยชนในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน การใหบร�การว�ชาการ
ที ่ม ีค ุณภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม สู การเปนผู นำ
ทางการศึกษา (Educational leader) การเปนมหาว�ทยาลัย
รับใชสังคม (Social engagement)  โดยมีฐานของการบร�หารจัดการ
องคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High performance 
organization and good governance)

“ “

หนา 01มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ



กระบวนการจัดทำ

แผนแมบททรัพยากรบุคคล

มหาว�ทยาลัยมีระบบในการดำเนินการดานทรัพยากรบุคคลโดยใชอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาว�ทยาลัย
ศร�นคร�นทรว�โรฒ พ.ศ. 2559 ผานสภามหาว�ทยาลัยในการมอบหมายใหคณะกรรมการบร�หารงานบุคคล
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ (กบบ.) อันมีขอบังคับ มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ วาดวยการบร�หารงานบุคคล 
พ.ศ. 2559 และที่แก ไขเพ�่มเติม ในการกำกับและบร�หารจัดการดานทรัพยากรบุคคลของมหาว�ทยาลัย 

ทั ้งนี ้  กบบ. ไดเล ็งเห็นความสำคัญในการจัดทำ
แผนแมบททรัพยากรบุคคลของมหาว�ทยาลัย เพ�อ่เปน
แนวทางในการดำเนินการของงานบุคคลใหมีเปาหมาย
ที ่ช ัดเจนและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 20 ป 
ของมหาว�ทยาลัย จึงไดมีนโยบายในการจัดทำแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคล  โดยมอบหมายคณะกรรมการจัดทำ
แผนแมบททรัพยากรบุคคล โดยมีรองอธิการบดี
ฝายบร�หารและทรัพยากรบุคคลเปนประธาน และ
ไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถ
และมีประสบการณในดานทรัพยากรบุคคลอยางสูง 
คือ คุณมนูญ  สรรคคุณากร ไดใหเกียรติเปนท่ีปร�กษา
ใหกับคณะกรรมการชุดนี้ดวย นอกจากนี้ยังมีคณะ
กรรมการในระดับผูบร�หารท้ังภายในสวนทรัพยากรบุคคล
และหัวหนาสวนงานภายในของมหาว�ทยาลัยรวมเปน
คณะกรรมการเพ� ่อดำเน ินการจัดทำแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคล ในครั้งนี้ดวย

เพ�่อใหการทำงานของคณะกรรมการจัดทำแผนแมบท
ทร ัพยากรบ ุคคลเป นไปอย างม ีประส ิทธ ิภาพ 
คณะกรรมการจึงไดมอบหมายใหมีทีมคณะทำงาน
ในการจัดการเตร�ยมขอมูล ว�เคราะห และสังเคราะห 
เพ� ่อนำเสนอใหคณะกรรมการจัดทำแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคลพ�จารณาและใหขอเสนอแนะเปนระยะ
ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

กระบวนการหลักในการจัดทำ เร�ม่ต้ังแตข้ันตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูลพ�น้ฐานดานทรัพยากรบุคคล จากขอมูล
สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลของมหาว�ทยาลัย 
การว�เคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที ่มี
ผลกระทบตอการดำเนินงานทางดานทรัพยากรบุคคล 
การจัดทำแบบสอบถามบุคลากรทั้งในระดับบร�หาร 
สายว �ชาการและสายปฏิบ ัต ิการในร ูปแบบของ
แบบสอบถามและการสัมภาษณ เพ�่อให ไดมาซึ่งขอมูล
ท่ีมีความเก่ียวของในการนำมาพ�จารณาจัดทำแผนแมบท
อยางรอบดาน โดยมุงเนนในสวนระบบและกระบวนการ
ทำงานทางดานทรัพยากรบุคคลทั้งหมด รวมไปถึง
ประเด็นทางดานวัฒนธรรมองคกรในปจจ�บัน เพ�่อนำ
ขอมูลเหลานี้มาใช ในการสรางกรอบความคิดของ
แผนแมบททรัพยากรบุคคลตอไป

แผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯหนา 02



หลังจากไดขอมูลพ�้นฐานดังกลาวแลวคณะกรรมการจัดทำแผนแมบททรัพยากรบุคคล จึงไดทำการพ�จารณา
กรอบความคิด (Conceptual framework) และต้ังเปาหมายสูงสุด (Ultimate goal) ของแผนแมบททรัพยากบุคคล 
โดยมองประเด็นที่เกี ่ยวของในภาพใหญเพ�่อใหครอบคลุมการจัดการดานทรัพยากรบุคคลอยางครบถวน
จากนั้นจึงแตกประเด็นทางยุทธศาสตรยอยออกมาเพ�่อใหเห็นขอบเขตและเปาหมายในการดำเนินงานของ
แผนแมบทที่ชัดเจนยิ�งข�้น

เมื่อไดกรอบในการดำเนินงานที่ชัดเจนแลวจึงไดนำประเด็นเร�่องของขอบเขตและเปาหมายเหลานี้ชี้แจงกับผูบร�หาร
มหาว�ทยาลัย เพ�่อรับฟ�งขอคิดเห็นเพ�่มเติมและขอเสนอแนะในประเด็นที่อาจตกหลน เพ�่อความสมบูรณของ
แผนแมบททรัพยากรบุคคล

โดยแผนแมบททรัพยากรบุคคลที่ไดรับการอนุมัติผานสภามหาว�ทยาลัยแลวจะถูกถายทอดออกมาเปนโครงการ
ดำเนินงานผานแผนปฏิบัติการประจำป (Annual action plan) เพ�่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถดำเนินการ
ตามแผนตอไป

โดยในระหวางการดำเนินการจะไดมีการกำกับและติดตามความสำเร็จของแผนผานคณะกรรมการกำกับและ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนแมบททรัพยากรบุคคล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนตอ กบบ. 
ทราบเปนระยะ รวมถึงอาจมีการเสนอปรับปรุงแผนการดำเนินงานหากมีบร�บทการปฏิบัติงานของมหาว�ทยาลัย
ทั้งในสวนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปผาน กบบ. และดำเนินการปรับปรุงแผน
ใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงานตอไป

มหาว�ทยาลัยไดมีการจัดสัมมนาเพ�่อรับฟ�งขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และใหผูบร�หารไดเสนอยุทธศาสตร กลยุทธ 
หร�อโครงการในการดำเนินการเพ�่อใหการดำเนินงาน
ตามแผนบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว หลังจากน้ันจึงไดจัดทำ
แผนยุทธศาสตรของแผนแมบททรัพยากรบุคคลนี้
อยางรอบดาน ในทุกองคประกอบที่ ไดตั ้งประเด็น
ยุทธศาสตร ไวจากกรอบความคิดของแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคล

จากนั้นไดจัดทำการประชาพ�จารณแผนยุทธศาสตร
ผานคณะกรรมการบร�หารมหาว�ทยาลัยแลวนำเสนอ
คณะกรรมการจัดทำแผนแมบททรัพยากรบุคคล 
เพ�่อปรับแกและพัฒนาใหแผนแมบททรัพยากรบุคคล
มีความสมบูรณสูงสุดกอนนำเสนอ กบบ. พ�จารณา
ใหความเห็นชอบ นำเสนอสภามหาว�ทยาลัยอนุมัติ
แผนแม บททร ัพยากรบ ุคคล เพ � ่อถ ายทอดและ
ดำเนินการตามแผนตอไป
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กรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนแมบททรัพยากรบุคคล

มหาว�ทยาลัยมีคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนแมบททรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการ ฯ สำรวจ รวบรวม
ว�เคราะหขอมูลพ�้นฐานดานบุคคล

ของมหาว�ทยาลัยและรับฟ�งความคิดเห็น
จากแบบสอบถามของบุคลากร
เพ�่อเปนกรอบในการออกแบบ
แผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯ

ใหมีความเหมาสม 

จัดทำรางสุดทายของแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคล ฯ นำเสนอ

คณะกรรมการจัดทำแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคล ใหความเห็นชอบ

กอนนำเสนอ คณะกรรมการบร�หาร
งานบุคคล มศว (กบบ.) ตอไป

นำเสนอ (ราง) แผนแมบท
ทรัพยากรบุคคล ฯ ตอที่ประชุม

สภามหาว�ทยาลัย เพ�่อพ�จารณาอนุมัติ
แผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯ 

โดยมีมีผลบังคับใช
ในปงบประมาณ 2566 เปนตนไป

ถายทอดแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคล ฯ ผานแผนปฏิบัติการ

ประจำป (เร�่มปงบประมาณ 2566)
และดำเนินการตามแผน

เสนอ (ราง) แผนแมบท
ทรัพยากรบุคคล ฯ ตอ กบบ.
พ�จารณาใหความเห็นชอบและ

ขอเสนอแนะ กอนนำเสนอที่ประชุม
สภามหาว�ทยาลัย

พ.ย. 64 ธ.ค. 64 - ม.ค. 65

17 มิ.ย. 65 31 พ.ค. 65

19 ก.ค. 65 ส.ค. - ก.ย. 65
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ประชุมสัมมนาและรับฟ�งขอเสนอแนะ 
กลยุทธ โครงการ แนวทาง

การดำเนินการตามแผนแมบท 
จากผูบร�หารมหาว�ทยาลัย 
และจัดทำ (ราง) แผนแมบท

ทรัพยากรบุคคล ฯ

นำเสนอ (ราง) 
แผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯ 

ตอคณะกรรมการบร�หาร
มหาว�ทยาลัย เพ�่อพ�จารณา

รับฟ�งความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป โดยมีคณะกรรมการกำกับ
และติดตามการดำเนินงานตามแผนแมบททรัพยากรบุคคล ในการติดตาม

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานและอาจเสนอเพ�่มเติม ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
ประจำป หร�อแผนยุทธศาสตรของแผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯ

ในบางประเด็นที่เห็นควรเพ�่มเติมหร�อปรับปรุง

พ�จารณาสรางกรอบความคิด 
(Cnceptual framework) 

ของแผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯ 
โดยคำนึงถึงการวางแนว

การดำเนินงาน (Alignment) 
ใหสอดคลองกับเปาหมายและ
ว�สัยทัศนของมหาว�ทยาลัย

ชี ้แจง (ราง) กรอบแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคล กับผูบร�หาร

มหาว�ทยาลัย เพ�่อรับฟ�ง
ความคิดเห็น

10 มี.ค. 65 ม.ค - ก.พ. 65

1 เม.ย. 6523 พ.ค. 65 

ปงบประมาณ 2566 เปนตนไป
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กรอบความคิดแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล 

แผนภาพท่ี 1 : เสาหลักทางยุทธศาสตร 3 ประเด็น

และว�สัยทัศน ตามกรอบแผนยุทธศาสตร 20 ป มศว

แผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯหนา 06



ดังน้ันเปาหมายท่ีเปนผลลัพธของคนท่ีจะสามารถทำใหว�สัยทัศนและเปาหมายหลักทางยุทธศาสตรของมหาว�ทยาลัย
ดังกลาวประสบความสำเร็จไปไดนั้น มหาว�ทยาลัยจึงใหความสำคัญกับปจจัยผลักดันหลักดานทรัพยากรบุคคล 
2 ประการ อันไดแก 

Ultimate HR masterplan goal

“คน มศว มีข�ดความสามารถและผูกพัน ทุมเทเพ�อ่ความสำเร็จของ มศว”

“SWU people are capable and engaged dedicated to SWU success”

01

ข�ดความสามารถของบุคลากร 
(Capability) ที่สามารถตอบโจทย
ในการทำงานของมหาว�ทยาลัย

02และ

ความผูกพันของบุคลากร (Engagement) 
อันกอใหเกิดความทุมเทในการปฏิบัติงาน
เพ�่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีขององคกร

มหาว�ทยาลัยมีเปาหมายท่ีชัดเจนในการเปนมหาว�ทยาลัยแหงการเร�ยนรูเพ�อ่สังคม (Learning University for Society) 
ตามว�สัยทัศนที่มหาว�ทยาลัยตั้งไว โดยมีแกนหลักเปนเสาค้ำจ�นเพ�่อใหเกิดความสำเร็จดังกลาว 3 ยุทธศาสตร
อันไดแก เสาหลักตนท่ี 1. การเปนผูนำทางการศึกษา (Educational Leader) เสาหลักตนท่ี 2. การเปนองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) และ เสาหลัก
ตนที่ 3. พันธกิจสัมพันธเพ�่อสังคม (Social Engagement) โดยประเด็นเหลานี้ถือเปนจ�ดตั้งตนในการจัดทำ
กรอบความคิดของแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล
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 แผนภาพท่ี 2 : กรอบความคิดแผนแมบททรัพยากรบุคคล

(Conceptual Framework HR Master Plan)

แผนภาพท่ี 3 : ภาพแสดงการบูรณาการระหวางแผนยุทธศาสตร 20 ป 

กับแผนแมบททรัพยากรบุคคล

แผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯหนา 08



องคประกอบที่มีความสำคัญในการทำใหเปาหมายนี้สำเร็จไดแบงออกเปน 4 การมุงเนนหลัก อันไดแก 

โดยวัฒนธรรมองคกรเปนประเด็นที่แผนแมบทฉบับนี้ใหความสำคัญสูงสุด อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมองคกร
ถือเปนฐานกรอบความคิดในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจตาง ๆ ภายในองคกร ซึ่งแผนแมบทนี้ตองการสราง
วัฒนธรรมองคกรและคานิยมที่พ�งประสงคเพ�่อผลักดันทุกภาคสวนทั้งในแงของระบบและกระบวนการของทั้ง
มหาว�ทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลที่เห็นไดชัดเจน จึงเปร�ยบเปนบันไดขั้นที่ 1 ตามรูป
โครงสรางทางยุทธศาสตร 20 ป ของมหาว�ทยาลัย

สวนสภาพแวดลอมบุคลากรก็มีความสำคัญมากท้ังในแงของกายภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมไปถึง 
ระบบสารสนเทศทางดานทรัพยากรบุคคลท่ีปจจ�บันมหาว�ทยาลัยจะดำเนินการสูยุคดิจิทัลในการทำงานและพัฒนา
เปนมหาว�ทยาลัยอัจฉร�ยะในท่ีสุด ประเด็นทางดานสภาพแวดลอมบุคลากรน้ี แคเพ�ยงแผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯ
อาจจะผลักดันการดำเนินการตามแผนไดไมเต็มท่ี หากตองมีการบูรณาการกับแผนการดำเนินงานอ่ืนอีก ไมวาจะเปน
แผนแมบทดานกายภาพ ผังแมบทกายภาพ รวมถึงแผนแมบทมหาว�ทยาลัยอัจฉร�ยะดวย

สำหรับระบบและกระบวนการดานบุคคลและการสรางความผูกพันกับบุคลากรนั้น 2 ประเด็นนี้มีรายละเอียด
ในการดำเนินงานที่ตอเนื่องกัน ทั้งยังโยงใยบูรณาการกันภายในกระบวนการเพ�่อเปาหมายในการสรางคน มศว 
ท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถ ท้ังยังผูกพันและทุมเทในการปฏิบัติงานใหกับมหาว�ทยาลัย เพ�อ่ผลักดันผลสัมฤทธ์ิ
การดำเนินงานตามประเด็นเสาหลักทั้ง 3 ของมหาว�ทยาลัย อันจะกลายเปนแรงผลักดันดานทรัพยากรบุคคล 
(HR Driving force) เพ�อ่ขับเคล่ือนใหมหาว�ทยาลัยประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตรและว�สัยทัศนท่ีไดกำหนดไว

การมุงเนนดานวัฒนธรรมองคกร 
Organization Culture Focus01

การมุงเนนดานสภาพแวดลอมทรัพยากรบุคคล 
Workforce Environment Focus02

การมุงเนนดานระบบและกระบวนการทรัพยากรบุคคล 
(HR Systems and Processes Focus)03

การมุงเนนดานความผูกพันของบุคลากร 
Workforce Engagement Focus04
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การบูรณาการระบบภายในแผนแมบททรัพยากรบุคคล

แผนภาพท่ี 4 : การสรางแรงผลักทางดานทรัพยากรบุคคล

ผานองคประกอบท้ัง 4 การมุงเนน

แผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯหนา 10



แมวาประเด็นการดำเนินงานตาง ๆ นั้นจะแยกออกเปนขอ ๆ แตในขอเท็จจร�งแลว
ทุกกระบวนการตางมีการสอดประสานและบูรณาการกันอยางตอเนื่อง

เพ�่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงานของแผนแมบท

ฐานหล ักของการดำเน ินการ
ทางดานทรัพยากรบุคคลตามที่
ไดกลาวมาแลวขางตน คือเร�อ่งของ
วัฒนธรรมองคกร สวนปจจัย
ดานสภาพแวดลอมทั้งในสวนของ
กายภาพ ความปลอดภัย อาชีว
อนามัย ตลอดจนระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศทางดานทรัพยากร
บุคคลก็ถือเปนพ�้นฐานของการ
ดำเนินการดานบุคคลทั้งระบบ

มหาว�ทยาลัยทำการถายทอด
วัฒนธรรมองคกรและคานิยม
ผานการกำหนดคุณลักษณะและ
สมรรถนะ  ท ั ้ ง ในการสรรหา
ค ัดเล ือกใหม และการประเม ิน
สมรรถนะบุคคลภายใน เพ�่อให ได
คนท่ีเปนคน มศว อันจะเสร�มสราง
ความเขมแข็งของวัฒนธรรมองคกร
ของมหาว�ทยาลัย

นอกจากน้ีมหาว�ทยาลัยดำเนินการ
ถายทอดยุทธศาสตรและเปาหมาย
ของมหาว�ทยาลัย ไปยังสวนงาน 
หนวยงาน จนถึงระดับผูปฏิบัติการ 
เพ�่อใหการดำเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย ผานทางระบบการจัดการ
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน (PMS; 
Performance Management 
System) และใชกระบวนการและ
ตัวช้ีวัดเหลาน้ีในการประเมินต้ังแต
ระดับบุคคลจนถึงในระดับองคกร 
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แผนภาพท่ี 5 : การบูรณาการภายในของระบบ

และกระบวนการทางดานทรัพยากรบุคคล

แผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯหนา 12



ผลการประเมินในระดับบุคคลน้ียังเช่ือมโยงสูการพัฒนา
และสรางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan; IDP) เพ�่อเพ�่มความสามารถ
ในการทำงานของบุคคลใหตอบโจทยกับเนื้องาน และ
พัฒนาความสามารถในการกาวสูตำแหนงหร�อระดับ
ตำแหนงที่สูงข� ้นทั้งสายว�ชาการและสายปฏิบัติการ 
อันทำใหบุคลากรมองเห็นภาพอนาคตและสามารถ
เห็นความกาวหนาในการทำงานของตนไดชัดเจนและ
สามารถคงอยูในองคกรได 

โดยที่กลาวมาขางตนลวนแลวแตมีผลตอการคงอยู
ของบุคลากรและสรางความผูกพันระหวางบุคลากร
และองคกรใหแนนแฟนมากยิ �งข� ้น เพ� ่อความทุมเท
ในการทำงานของบุคลากร 

สำหรับบุคลากรท่ีมีผลการประเมินโดดเดน มหาว�ทยาลัย
ก็มีระบบในการสงเสร�มและผลักดันบุคลากรที่มีความ
สามารถสูงเหลานี้ไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและ
การสงเสร�มประสบการณการทำงานกับองคกรชั้นนำ
ภายนอกเพ�่อผลงานใหกับทั้งตัวบุคลากรและองคกร 

สำหรับบุคลากรท่ีมีผลการประเมินโดดเดน มหาว�ทยาลัย
ก็มีระบบในการสงเสร�มและผลักดันบุคลากรที่มีความ
สามารถสูงเหลานี้ไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและ
การสงเสร�มประสบการณการทำงานกับองคกรชั้นนำ
ภายนอกเพ�่อผลงานใหกับทั้งตัวบุคลากรและองคกร 

สุดทายสิ�งที่แผนแมบทนี้พยายามขับเคลื่อนเพ�่อสราง
คน มศว ท่ีมีท้ังข�ดความสามารถและคุณลักษณะเปนไป
ตามท่ีมหาว�ทยาลัยตองการ ทำใหเกิดความผูกพันและ
ทุ มเทในการทำงาน สามารถตอบโจทยการทำให
มหาว�ทยาลัยเปนผูนำทางการศึกษา เปนองคกรที่มี
สมรรถนะสูง และเปนองคกรที่มีกิจสัมพันธกับสังคม
ไดอยางดีที่สุด

นอกจากนี ้บุคลากรที ่มีความสามารถสูงรวมกับ
มีศักยภาพในการข�้นเปนผูบร�หารของมหาว�ทยาลัย
ทั้งสายว�ชาการและสายปฏิบัติการ มหาว�ทยาลัยมี
ระบบในการสรางผูนำและผูบร�หารเพ�่อความตอเนื่อง
ในการดำเนินงานของมหาว�ทยาลัยโดยเฉพาะตำแหนง
งานบร�หารที ่ เป นยุทธศาสตรของมหาว�ทยาลัย 
ที่ตองมีการเตร�ยมความพรอมลวงหนา
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ความสำคัญและเรงดวนในการดำเนินการ

ตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนแมบททรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตรระดับที่ 1 (Level 1)

อันเนื ่องมาจากกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของแผนแมบททรัพยากรบุคคลจะมีกรอบระยะเวลา 5 ป
เพ�่อใหการดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนสูงสุด จึงไดมีการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร (ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3 : แผนยุทธศาสตรตามกรอบแผนแมบททรัพยากรบุคคล
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ ระยะ 5 ป พ�ทธศักราช 2566 - 2570 หนา 22 - 30) ที่มีความสำคัญและเรงดวน
ในการดำเนินการใหสำเร็จกอน ท้ังเพ�อ่เปนฐานในการดำเนินการในประเด็นยุทธศาตรอ่ืน ๆ และเพ�อ่ใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ที่มหาว�ทยาลัยตองการที่สามารถเห็นภาพไดชัดเจน ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

เปนประเด็นยุทธศาสตรที่มีความสำคัญในการเปนฐานในการดำเนินการของประเด็นยุทธศาสตรอื่น ๆ และ
มีความเรงดวนในการดำเนินการท้ังเพ�อ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรอ่ืนท่ีจะตอยอดข�น้ไปและสามารถสงผลกระทบ
ตอผลสัมฤทธ์ิในการดำเนินงานของมหาว�ทยาลัยไดอยางชัดเจน แบงเปน 2 กลุมหลักคือ

System and process importantly urgency (ความเรงดวนอยางสำคัญเชิงระบบและกระบวนการ)

ดานระบบสารสนเทศและขอมูลดานทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2

ดานระบบการจัดการผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.3

ประเด็นยุทธศาตรระดับที่ 2 (Level 2)

เปนประเด็นยุทธศาสตรที ่มีความสำคัญตอยอดจากประเด็นยุทธศาสตร ในระดับที ่ 1 เพ� ่อเสร�มสรางให
การดำเนินงานทางดานบุคคลมีความเขมแข็งและสะทอนผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานไดอยางชัดเจนมากยิ�งข�้น
แบงเปน 2 กลุมความเรงดวนเชนเดียวกับระดับ 1 ไดแก 

System and process urgency (ความเรงดวนเชิงระบบและกระบวนการ) 

ดานวัฒนธรรมองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.0

ดานอัตรากำลังและข�ดความสามารถ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.1

Workforce capability importantly urgency (ความเรงดวนอยางสำคัญดานความสามารถบุคลากร) 

ดานการสรรหาและคงไวของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.2

ดานระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.4

แผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯหนา 14



ประเด็นยุทธศาสตรระดับที่ 3 (Level 3)

เปนประเด็นยุทธศาสตรที่สำคัญเชนเดียวกันกับระดับ 1 และระดับ 2 โดยมุงเนนเปนความสำคัญในการดำเนินการ
ในระยะยาวทั้งในแงของการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดข�้นภายในองคกรและตอตัวบุคลากร ไดแก

Systemic and process importance (ความสำคัญเชิงระบบและกระบวนการ)

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและอาชีวอนามัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1

ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1

Workforce capability urgency (ความเรงดวนดานความสามารถบุคลากร)

ดานการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ
และการพัฒนาผูนำ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.2

ดานความเจร�ญกาวหนาตามสายงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.4

Workforce capability urgency (ความเรงดวนดานความสามารถบุคลากร)

ดานการสรางสุขภาวะสำหรับบุคลากร

ตารางท่ี 1 : ความสำคัญและเรงดวนของประเด็นยุทธศาสตรแผนแมบททรัพยากรบุคคล มศว จำแนกตามระดับ

*หมายเหตุ: SI = Strategic issue

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.4

 1  

(Importantly Urgency)

 2  

(Urgency)

 3  

(Importance)

SI2.2 
  

SI3.3 

SI1.0  
SI3.1 

SI2.1 
  

SI4.1 

SI3.2  
 

SI3.4 

SI4.3 

 
SI4.2 

SI4.4 
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ขอบเขต เปาหมาย และสถานการณปจจ�บัน

แยกตามองคประกอบของประเด็นยุทธศาสตร 

การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic planning)



ขอบเขต เปาหมาย และสถานการณปจจ�บันแยกตามองคประกอบของประเด็นยุทธศาสตร

1. 

SI1.0 :  

(Organization culture issue)

   

 (Learning University for Society)  

 2 , 

, 

  

(Diversity) 

-    

   

 

 

(SC)

 

 

2. 

SI2.1 : 

 (Physical 

environment and occupational 

health issue)  

-

 

    

 (SC)

 0 

SI2.2 : 

 

(Information technology and human 

resource information system:  

HRIS issue)

-

 

 

 

 (SC)

 (HRIS) 

 100  Dashboard Business Intelligence 

 real-time 

มหาว�ทยาลัยไดว�เคราะหและกำหนด ขอบเขต สถานการณปจจ�บัน และเปาหมายในภาพกวาง เพ�่อนำไปสรางแผนยุทธศาสตรของแผนแมบททรัพยากรบุคคล ฯ ไดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 2 : ประเด็นยุทธศาสตร ขอบเขต สถานการณปจจ�บันและเปาหมาย

แผนแมบททรัพยากรบุคคล มศว ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 - 2570 หนา 18



3. 

SI3.1 :  

 (Capacity and 

capability issue)

 

 

 

  

-

  

 (SA) 

-

  

 (SC)

SI3.2 :  

 (Recruitment  

and retention issue)  

 

SI3.3 :  

 

 

(Performance management system 

issue)

 

 

   

SI3.4 : 

 (Human resource 

development system issue)

 

   

-

   

 (SA) 

-  (SC) 

-  (SC)

-

 ( , , 

 ) 

 (SA) 

-  60  

 (SA) 

-

 (SC) 

-

 COVID - 19 (SO)

 

 

  

 

 

-  (SA) 

-  

 (SC) 

-  

 (SC)

 

 (Individual development plan: 

IDP)
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4.  

SI4.1 : 

 (Benefit and welfare issue)

 

  

-  

   

   

   

  (SA) 

-

 

 (SC)

 

SI4.2 :  

 (Career path issue)

-

  (SA) 

-

 (SC)

 

  

 

 

(Organization continuity)

-

 (SC)

SI4.4 : 

 (Well-being issue)    

1)  (Physical health and 

Mental health well-being);  

 

 

-  ( )  

 (SA) 

-  (SA) 

-  (  model) (SA) 

-  (SA) 

 

  

 

 

/

  

  

SI4.3 : 

 

/

 (Talent management and 

Leadership development issue)

 Talent  

  /  

 

 (Organization continuity)

แผนแมบททรัพยากรบุคคล มศว ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 - 2570 หนา 20



2)  (Working well-being);  

  

 

3)  (Relationship well-being); 

 

  

4)  ( L i n e 

management well-being); 

 

   

  

4.   ( )

-  

  (SC)
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การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic planning)

ตารางที่ 3 : แผนยุทธศาสตรตามกรอบแผนแมบททรัพยากรบุคคลมหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ ระยะ 5 ป พ�ทธศักราช 2566 - 2570 

 

66 67 68 69 70

1. 

SI1.0 : 

 

(Organization culture 

issue)

 

  

  

 

 

K101 : 

 3  

(SWU) 

 

 90 ( ) 

[HR]

90 90 90 90 90 Long-

term

 

 

-   

 

  

 

 

 

-  

 

 

 

(Roll-model) 

-

  

 

O101 : 
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2. 

SI2.1 : 

 

(Physical environment 

and occupational 

health issue)

0 0 0 0 0 Long-

term

-

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

SI2.2 : 

 (Information 

technology and 

human resource 

information system: 

HRIS issue)

  

 

 

 

 

 

O221 : 

 

(HRIS)  100  

O222 :  Dashboard  

intelligence (BI)  

 

 

K221 : 

 

HRIS ( ) [Com]

50 75 100 - - Medium-

term

-

 

-  

 

-

 

 HRIS  MI 

-    

 

 

 

 

 

K222 : 

 HRIS  

( ) [Com]

3.5 3.7 3.9 4 4

K223 : 

 

Dashboard 

 ( ) 

[Com]

4 4

 

 

 

 

O211 : 

 

 

 

K211 : 

 

 (

  ) 

( ) [PH]

K212 : 

 [PH] 

Business
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3. 

SI3.1 : 

 (Capacity and 

capability issue)

O311 : 

 

 

K311 : 

 

  

( ) [HR]

85 85 85 85 85 Medium-

term

-

 

 

 

-

 

  

-

 

  

 

 

K312 :  

 

  3 

 

  90 

  

( ) [HR] 

90 90 90 90 90

 

 

  

 

 

 

แผนแมบททรัพยากรบุคคล มศว ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 - 2570 หนา 24



3. 

SI3.2 : 

 (Recruitment 

and retention issue)

O321 :  

 

 

 

O322 : 

 

K321 :  

 

 70 

  

( ) [HR]

70 75 80 85 90 Medium-

term

 

K322 :  

 85 

  

( ) [HR] 

70 75 80 85 90

  ( )

  

 

 

  

  

 

 

-  

 

 

 

-

 

  

-

  

 

 .  . 

 

 

-
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คน มศว มีข�ดความสามารถ และผูกพัน
ทุมเทเพ�่อความสำเร็จของ มศว

SWU people are capable and engaged
dedicated to SWU success


