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หวัข้อการน าเสนอ
กรอบที่มาการท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์01

วิเคราะห์สถานการณท์ี่เก่ียวกับการบริหารทรพัยากรมนุษย์

02

แผนยุทธศาสตร์ทรพัยากรมนุษย์ ส.ส.ท.

03
04

การท างานแบบ Partner กับแต่ละส านัก/ ศูนย์

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
 ผังการบริหารและพัฒนาทรัพยากมนุษย์ในเชิงบูรณาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เรื่องที่จะด าเนินการ

ก าหนดเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

05

ภาพเป้าหมายที่ควรเป็น



1.กรอบที่มาการท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท.

ค่านิยมองค์กร

1.ปรับโครงสร้างงานให้เหมาะสมกับการเป็นองค์กรส่ือ มีความคล่องตัว
สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้วยการปรับขนาดขององค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจ

2.พัฒนาบุคลากร ส.ส.ท.ให้มีความสามารถหลากหลายด้าน
คุ้นเคยและเรียนรู้ทันเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีเจตคติที่จะท างานเพื่อสาธารณะ อยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานท่ี
เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามมาตรฐานแรงงาน

3. พัฒนาบุคลากรแต่ละคน  ทั้งในทักษะงานอาชีพสื่อมวลชน และ
อาชีพอ่ืนๆ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในอนาคต

4. ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพส่ือ และองค์กรภาคีเครือข่าย พัฒนาทักษะ
บุคลากร  อีกทั้งจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการผลิต
รายการคุณภาพ ควบคู่กับคณุธรรม และการรู้เท่าทันสื่อเพื่
อประโยชน์สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนา ส.ส.ท.ให้เป็น Trusted Brand
ในใจประชาชน

คุณค่าสื่อสาธารณะ

สื่อเพื่อสาธารณะ สังคมเป็นธรรม เที่ยงตรงโปร่งใส
ส ส ท

1.Digital Skills & Mindset 2. Efficiency & Sustainability



2.  ภาพเป้าหมายที่ควรเป็น

องคก์รส่ือสาธารณะ
ในยุคดจิทิลั

ระบบ
ยืดหยุ่น คล่องตัว

เน้น Digital Platform
มี Infrastructure ที่ดี
มีกฎ กติกา ที่ชัดเจน

ศักยภาพคน
มี SPIRIT Thai PBS

มี Digital DNA
Functional Competency

แรงจูงใจ
มีอิสระ ยืดหยุ่นในการท างาน

มีสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
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สถานการณ์ภายนอก3.1

สถานการณ์ภายใน   
Pain Point ส าคัญของ HR

3.2

3. วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์



3.1 สถานการณ์ภายนอก

ความคุ้มค่า
04

ความคาดหวังของ
ประชาชนต่อไทยพีบีเอส

02

การปรับตัวขององค์กรสูก่าร
ท างานแบบ Co-Creation 
มากขึ้น

03

• ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่
เหมาะสมกับผลผลิตขององค์กร

คนที่มีทักษะด้านดิจิทัล

คนที่พร้อมปรับตัว
Adaptive Mindset

คนที่มีทัศนคติและความสามารถที่
สอดคล้องกับองค์กรสื่อสาธารณะ

Social Mind, Integrity, 
Collaboration

คนที่มีทักษะด้านการตลาด
Customer First

ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง01



3.2 สถานการณ์ภายใน  Pain Point ส าคัญของ HR 

กรอบอัตราก าลัง
 อัตราก าลังที่เหมาะสม

ควรเป็นเท่าไหร่
 ประสิทธิภาพของ

บุคลากร

1 2 3 4
การบริหารผลงาน

 ตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงาน
และบุคคลที่สะท้อนคณุภาพที่
แท้จริง และการตกลง
เป้าหมายกันตั้งแต่ต้นปี

 การสื่อสารด้านการบริหาร
ผลงานระหว่างหัวหน้ากับ
ลูกน้อง

 มีระบบการประเมินช่วยให้
คล่องตัวและมีคุณภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

 พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ความสามารถ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง  และพร้อม
เติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ

 เปิดโอกาสให้บุคลากรใช้
ศักยภาพของตนได้เต็มที่

ส่งเสริมความผูกพนั
ที่มีต่อองค์กร

 ท าอย่างไรพนักงานจึงจะมี
ความผูกพัน ทุ่มเท และ
พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ
องค์กร

 การรักษามาตรฐานการเป็น
สื่อที่มีจริยธรรม  และมี
ความภาคภูมิใจในการที่
ได้รับการยอมรับจากสังคม



4. แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ส.ส.ท.
1)  วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HR Vision)

“HR จะเป็น Partner ขององค์กรในการบรหิารและพฒันาบุคลากร ส.ส.ท.
ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและคา่นิยมสื่อสาธารณะ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข”

2) ภารกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HR Mission)
2.1 พัฒนาระบบงานบริหารทรพัยากรมนุษย์
2.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3 เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชวีิตของบคุลากร

3)  จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  Focus)
3.1 คนไทยพีบีเอสเป็น Digital People  
3.2 คนไทยพีบีเอสมี Engagement กับองค์กร
3.3 SMART Digital HR สนับสนุนให้หน่วยงานท างานคล่องตัว



ผังการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงบูรณาการ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กรHR Policy

โครงสร้างองค์กร
ที่สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร

นโยบายด้านอัตราก าลังคน
นโยบายด้านผลตอบแทน/

สิทธิประโยชน์
นโยบายด้านพัฒนา

บุคลากร
นโยบายด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ

Job Analysis

Job Family

Job Description

Manpower Planning

Job Specification

Job Standard

Recruitment Selection

External Internal

Job Value

Salary Benefit

Compensation

KPI

Competency Development 
Roadmap / IDP

Career 
Management

Performance 
Management Career Path

Succession 
Plan

Individual Career 
Plan

กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ 
Code of Conduct

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
Happy Work Place

ระบบสารสนเทศส าหรับการ
บริหาร HRIS Employee Relation



ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
การบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
การบริหารอัตราก าลังที่มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
สร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
(Smart People)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5
การสร้างความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
ระบบการบริหารสายความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ



เป้าหมาย
• จัดก าลังคนแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ  (รู้ว่าหน่วยงานไหนควรมีก าลังคนแค่ไหนที่
เหมาะสม)

...

ตัวชี้วัด
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพอัตรก าลัง 
2. จ านวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์         : การบริหารอัตราก าลังที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ท าความเข้าใจยุทธศาสตร์และทิศทางองค์กร

สามารถบริหารอัตราก าลังให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

2.  วิคราะห์ภารกิจงาน และต าแหน่งที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

3.  ก าหนดให้ชัดเจนว่าความสามารถใดที่จ าเป็นในการบรรลุ
เป้าหมาย/ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร

4.  ประเมินจ านวนและคุณภาพของพนักงานในปัจจุบัน 
(ความสามารถใดเป็นช่องว่าง กลุ่มใดที่ต้องปิด Gap
ต าแหน่งใดที่ต้องจ้างงานเพื่อท าหน้าที่ใหม่)

5. จัดหาที่ปรึกษามาให้ค าแนะน ากระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ 

นโยบาย : การพัฒนาประสิทธิภาพก าลังคนให้สอดคล้องภาระงานที่เปลี่ยนแปลง

1



ประเด็นยุทธศาสตร์           : การบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ

นโยบาย : มีระบบการบริหารผลงานที่มีความยุติธรรม และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร

2

เป้าหมาย
• มีตัวชี้วัดความส าเร็จที่สะท้อนผลงานของบุคลากรที่แท้จริง

โดยมีการตกลงกันตั้งแต่ต้นปี
• มีเกณฑ์การบริหารผลงานที่ส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรม
• มีการสื่อสารเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานอย่างสม่ าเสมอ

ตัวชี้วัด
1.  ร้อยละของความส าเร็จการจัดท า KPI ของส านัก/ศูนย์ ได้ตามกรอบเวลา

และมีคุณภาพ    
2. มีระบบการประเมินผลออนไลน์ทีม่ีคุณภาพ
3. ร้อยละของความส าเร็จด าเนินการตามระบบบริหารผลงาน

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ร่วมกับส านักจัดท า Standard KPI ระดับบุคคล 1. มีตัวชี้วัดความส าเร็จที่สะท้อน
ผลงานของบุคลากรและตกลง
เป้าหมายกันตั้งแต่ต้นปี
2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ   การ
ยอมรับ และการพัฒนามากกว่าการ 
ควบคุม
3. มีการประเมินที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม โปร่งใส และยุติธรรม
ส่งผลให้เกิดธรรมภิบาลในองค์กร

2. จัดหาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Online ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน และช่วยให้ User สะดวก เข้าใจง่าย

3. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลฯ ให้มีคุณภาพและสื่อสาร
ตั้งแต่ต้นปี

4. ผลักดันและสนับสนุนระบบ  Feedback  อย่างทั่วถึง



เป้าหมาย
• เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคก์รให้มีความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะที่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชม /ประชาชน ซึ่งสามารถ
ขับเคลื่อน ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการ/ หลักสูตรพัฒนา ที่น าไปสู่การปฏิบัติ
2. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนามีความสามารถทางดิจิทัลที่รองรับการท างานอนาคต    
3. จ านวนผลงานนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  (Smart People)

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท าโครงการ Transforming Digital Competency
- Digital Capabilities  

(การพัฒนาของส่วนกลางและส านัก)
- Leadership Capabilities (ผ่านโครงการ Next Digital

Leadership  และ Digital Leadership Strategy)

• บุคลากรมีความพร้อมในการ
ปรับตัวและมีทักษะที่เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

• กลุ่มเจ้าหน้าที่มีศักยภาพ
ระดับสูง (Talent) สามารถ
สร้างนวัตกรรมให้เกิดกับองค์กร

2. พัฒนา Learning Technology (เป็นการใช้ Learning
Management System ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
รายบุคคล)

นโยบาย : พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  ควบคู่กับการพัฒนาคุณค่าสื่อสาธารณะ  
และส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่
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เป้าหมาย
• มีเส้นทางและเกณฑ์การเติบโต ทั้ง Vertical 

movement (Promotion) และ Lateral movement 
(Rotation) ที่มีความยุติธรรม

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการ/ หลักสูตรพัฒนา ที่น าไปสู่การปฏิบัติ
2. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาอาชีพ
3. ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ระบบการบริหารสายความก้าวหน้าในสายอาชีพ
นโยบาย : การพัฒนาก้าวหน้าของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร เปิดโอกาสการเติบโตท้ังสายบริหาร และ            

สายผู้เชี่ยวชาญ พนักงานทุกคนเติบโตได้ภายใต้กรอบแนวทาง และเกณฑ์เดียวกันทั้งองค์กร

4

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. จัดท าหลักเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่งให้เป็นมาตรฐาน 1. มีระบบความก้าวหน้าในสาย
อาชีพที่มีมาตรฐาน  โปร่งใส เป็น
ธรรม และใช้เป็นกรอบไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งองค์กร
2. มีพนักงานที่มีศักยภาพทดแทนใน      
ต าแหน่งส าคัญที่ว่างลง  
3. พนักงานได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเลื่อนต าแหน่ง
4. รักษาพนักงานที่มีผลงานดีเด่น

2. สื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับระบบ Career 
System และวางแผนร่วมกับผู้บริหารส านักอย่างชัดเจน

3. น า Functional Competency มาใช้ใน
การประเมินเลื่อนต าแหน่ง

4. จัดท ากระบวนการ Individual Career  Plan ส าหรับกลุ่ม 
Successor ระดับผู้บริหาร



1

4

2

ระบบการบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ

• วางแผนพฒันาอาชีพรายคน ใน High potential group 

• Vertical movement (Promotion)  การเลื่อนต าแหน่งสูงขึน้
• Career movement possibility (Rotation) เส้นทางทีเ่ป็นไปได้ในการหมุนเวียน ภายใน

และข้ามกลุ่มต าแหน่ง หรือ job family

เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชพี  (Career Path)  

เกณฑก์ารเลือ่นต าแหน่ง 
และเลือ่นระดับ

3

วางแผนการเตรียมความ
พร้อมผู้สบืทอดต าแหน่ง 

(Succession Plan)

วางแผนพฒันาอาชีพรายบุคคล
(Individual Career plan)

• เกณฑขั์้นต ่า (ผลงาน , อายุงาน)
• เกณฑป์ระกอบการพจิารณา (Core Competency, Managerial Competency , 

Functional Competency และProject)

• ประเมินความพร้อมในกลุ่ม Critical Position
• วางแผนและพฒันาศักยภาพกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง  
• ประเมนิความพร้อมเป็นระยะ
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เป้าหมาย
• เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในงานและมี

ความรักความผ ูกพันในองค์กร

ตัวชี้วัด
1. ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรสูงมากขึ้น
2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. น าผลการส ารวจความสุขและความผูกพันของพนักงานที่มี

ต่อองค์กรมาวิเคราะห์ และน าเสนอผู้บริหาร 

ระดับความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กรสูงขึ้น

2. สื่อสารผลการส ารวจให้แต่ละส านัก/ ศูนย์ฯ 

3. ท าแผนยกระดับ Engagement ร่วมกับแต่ละส านัก/ ศูนย์

4. เอื้ออ านวยให้เกิดการสื่อสารและการด าเนินการอื่นๆ 
ตามแผน

นโยบาย : ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุค New Normal
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5.  การท างานแบบ Partner กับแต่ละส านัก/ ศูนย์



บทบาท HR  Business Partner

วิธีการท างานแบบ Partner กับแต่ละส านัก/ ศูนย์

แบ่งงานให้เจ้าหน้าท่ี
HRM และ HRD ดูแล
ส านักเป็น Account 
เพ่ือให้สามารถดูแลได้
อย่างทั่วถึง และปรับ

บทบาทเป็น HR 
Business Partner

วิเคราะห์ความต้องการ
ของส านัก /ศูนย์  และ
วางแผนการท างาน

ร่วมกนั

สนับสนุนเครื่องมือ
ที่สอดคล้อง และ

ให้ค าปรึกษาตามหลักการ
และวิธีการทางบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Visit ส านัก/  ศูนย์
เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ

“ความส าเรจ็ของส านัก คือ พนัธกิจของเรา”
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