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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์กร ได้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซ่ึงถือว่าเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งในการผลักดันให้องค์กรขับเคล่ือนไปสู่ความส าเร็จและ
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล จึงได้ก าหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย์  ดังนี้

1. นโยบายทรัพยากรมนุษย์  

1) มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณขององค์กร และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล   

และค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้การประเมินตามผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะความสามารถ
เป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณา 

3) บริหารจัดการให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทน  สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เป็นธรรมและเหมาะสม รวมทั้งต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัย
4) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างผลงานอันเป็นเลิศ  สอดคล้องกับ
สถานการณ์ วิสัยทัศ น์และยุทธ์ศ าสตร์   ขององค์กร และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการท างานตามความสามารถ

2. วิสัยทัศน์  และพันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ของ บมจ .อสมท 

วิสัยทัศ น์ HR : “พัฒนาองค์กรและบุคลากรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

พันธกิจ : 

1) ปฏิรูปการบริหารและพัฒนาบุคคลเพ่ือรองรับยุทธศ าสตร์
2) เร่งสร้างความรู้-ทักษะที่จ าเป็นต่อการสร้างสรรค์งาน
3) กระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงการท างานอย่างมีผลลัพธ์จริง   
4) ยกระดับงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็น Business Partnership
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แผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ประจ าปี 2565-2567



เป้าหมายแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ ปี 2565-2567

สนับสนุนงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามแผนพลิกฟื้ นระยะกลาง

พัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ 
มาตรฐานตามระบบประเมินผลของรัฐวิสาหกิจ 
(ระบบ SE-AM)

1

2
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กรอบการก าหนดแผนทรัพยากรมนุษย์ ปี 2565-2567

แผนพลิกฟื้ น
ระยะกลาง 
ปี 65-67

ระบบประเมิน
SE-AM

HR Master Plan
ปี 65-67

Develop
Plan

HR System
Plan

Manpower 
Plan

HR Focus

การบริหารอัตราก าลังและ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพ่ือรองรับ
ต่อการด าเนินธุรกิจ

ระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ี
สนับสนุนการด าเนินงาน 

ศั กยภาพและความผูกพันของ
บุคลากร 

HR SWOT
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กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย

SO-HR

1 

บริหารอัตราก าลังเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

(Manpower Plan)

1. Effective Manpower  Plan 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ต่อรายได้ด าเนินงาน

SO-HR

2

พัฒนาระบบด้านทรัพยากรมนุษย์

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน

(System Plan)

2. Critical Process และ Lean Process
ระยะเวลาด าเนินงานของ

HR ลดลง

3. Critical Position และ Succession Plan
ระดับความส าเร็จของ

Succession Plan

SO-HR

3 
เพิ่มศักยภาพและความผูกพัน

ของบุคลากร (Develop Plan)

4. โครงการสร้าง Engagement ระดับคะแนนความผูกพัน

5. Re-skill / Up-skill

ด้าน Digital / Business / Creative / Mindset

พนักงานท่ีอบรมมีระดับสมรรถนะ

ตามระดับท่ีคาดหวัง

6. ทุนการศึกษาเพื่อรักษาพนักงาน มีพันธมิตรที่ท า MOU

HR Master Plan ปี 65-67 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 6 แผนงาน 
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แผนปฎิบัติงานประจ าปี 2565
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1. Effective Manpower  Plan 

บริหารอัตราก าลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพื่อรองรับต่อการด าเนินธุรกิจวัตถุประสงค์ของแผน

เป้าหมายประจ าปี

ตัวชี้วัด

ล าดับ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1

ก าหนดกรอบอัตราก าลังภาพรวมองค์กร     

ปี 2565-2569
ส่วน.กลยุทธ์ฯ HR

2 ปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงาน
หน่วยงานต่างๆ+         

ส.กลยุทธ์องค์กร + HR

3
ติดตามผลการด าเนินงานและค่าใช้จ่าย 

บุคลากร
ส่วน.กลยุทธ์ฯ HR

65 66 67

42% 41% 40%

ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ด าเนินงาน
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2. การวิเคราะห์ Critical Process และ Lean Process (กระบวนการสรรหาพนักงานใหม่)

เพื่อให้ได้พนักงานตามเป้าหมายในเวลาท่ีเหมาะสม วัตถุประสงค์ของแผน

เป้าหมายประจ าปี

ตัวชี้วัด ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรท่ีต้องการ

ล าดับ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสรรหา   

บุคลากร

ส่วน.บริหารงานบุคคล

+ ส่วน.กลยุทธ์ฯ HR

2
ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร   

ที่ออกแบบไว้
ส.บริหารงานบุคคล

3 ประเมินผลกระบวนการสรรหาบุคลากร ส.บริหารงานบุคคล

4
ทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนการสรรหา

บุคลากร
ส่วน.บริหารงานบุคคล

+ ส่วน.กลยุทธ์ฯ HR

5
ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร   

ที่ได้ทบทวนระหว่างปี
ส.บริหารงานบุคคล

6 ประเมินผลกระบวนการสรรหาบุคลากร
ส่วน.บริหารงานบุคคล

+ ส่วน.กลยุทธ์ฯ HR

.

65 66 67

40 วัน อาจเปล่ียนกระบวนการที่ปรับปรงุ
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เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรในการทดแทนต าแหน่งที่ส าคัญต่อจากผู้บริหาร

ที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของแผน

3. การวิเคราะห์ Critical Position และ Succession  Plan

เป้าหมายประจ าปี

1. Successor Pool ของต าแหน่ง ผช.กก.ผอ.ใหญ่ (Key Positions) ที่จะเกษียณ ปี 2566

2. ก าหนดต าแหน่ง Key Competitive Advantage  เพื่อตอบโจทย์การหารายได้ดิจิทัลและธุรกิจใหม่

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ Succession Plan

65 66 67

ผช.กอญ.ที่จะเกษียณปี 66 ผช.กอญ.ที่จะเกษียณปี 67 ผช.กอญ.ที่จะเกษียณปี 68
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ล าดับ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1

พิจารณาต าแหน่งงานส าคัญ (Key Position)  ที่จะเกษียณ 

ปี 2565 - 2567 และก าหนดต าแหน่งงานหลัก (Critical 

Jobs) / งานที่เป็น Key Competitive Advantage เพื่อ

ตอบโจทย์การหารายได้ดิจิทัลและธุรกิจใหม่

คณะกรรมการ 

Successor / HRD

2
ก าหนดคุณสมบัติและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อต าแหน่งงาน 

(Success Profile) 

HRD / ผู้ด ารงต าแหน่ง

ปัจจุบัน

3
พิจารณาความเหมาะสมของผู้บริหารตาม Success Profile 

ที่ก าหนด  ในด้านความสามารถและศักยภาพ

คณะกรรมการ 

Successor / HRD

4
ก าหนด Successor pool รายต าแหน่ง (3:1) เพื่อจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

คณะกรรมการ

Successor / HRD

5
ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ

ติดตามประเมินผลการพัฒนา

ผู้ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน / 

HRD / คณะกรรมการ 

Successor
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4. โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากร

เพื่อให้บุคคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นวัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัด คะแนนความผูกพันของบุคลากร (เต็ม 5)

เป้าหมายประจ าปี

ล าดับ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม

Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1
ออกแบบและจัดท าแผนกิจกรรมส่งเสริม       

ความผูกพันตามผลการส ารวจ
ส.สวัสดิการฯ

2
จัดกิจกรรมและประเมินผลตามแผนส่งเสริม   

ความผูกพันที่ได้รับความเห็นชอบ
ส.สวัสดิการฯ

3
ทบทวนแผนส่งเสริมความผูกพันให้สอดคล้อง   

กับปัจจัยความผูกพัน
ส.สวัสดิการฯ

4 ส ารวจผลความผูกพันประจ าปี ส.สวัสดิการฯ

65 66 67

3 3 3
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5. Reskill/Upskill บุคลากรด้านธุรกิจและดิจิทัล

ล าดับ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม

Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ก าหนดการประเมิน Competency ในด้าน 

Creative /Digital/Business /Mindset ของ

พนักงานในหน่วยงานด้านธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่

HRD

2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี HRD

3 ด าเนินการพัฒนาพนักงานตามแผนพัฒนาบุคลากร HRD

4 ประเมิน Competency พนักงานที่เข้ารับ

การพัฒนา
HRD

1. เพื่อพัฒนาทักษะ/ความรู้ ผู้บริหารและพนักงาน ในด้าน Digital / Business / Creative/ Mindset

2. เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานกลุม่ผู้มีศักยภาพสงู  MCOT Future Leaders ให้มีทักษะและมุมมองในการเป็นผู้บริหารยุคใหม่

วัตถุประสงค์ของแผน

เป้าหมายประจ าปี

ตัวชี้วัด ร้อยละของพนักงานท่ีเข้ารับการพัฒนามีระดับสมรรถนะ (Competency) ตามระดับท่ีคาดหวัง

65 66 67

ร้อยละ  60 ร้อยละ  60 ร้อยละ  60
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6. การให้ทุนการศึกษาเพื่อ Maintain บุคลากรที่มีคุณค่าในองค์กร

เพื่อ Maintain บุคลากรท่ีมีคุณค่าในองค์กรวัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัด จ านวนพันธมิตร / จ านวนสถาบันการศึกษาท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ บมจ .อสมท

เป้าหมายประจ าปี

ล าดับ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม

Responsible ระยะเวลาการด าเนนิการ ปี 2565

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1
คณะท างานย่อย MCOT Wisdom แก้ไขระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษา คณะท างาน

2
แสวงหาและหารือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นพันธมิตร

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร
คณะท างาน

/HRD

3
สร้างความร่วมมือและลงนามร่วมกับสถาบันการศึกษา

เพื่อเป็นพันธมิตรสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร
คณะท างาน

/HRD

4 ด าเนินการคัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุน
HRD

5 ติดตามและประเมินผลการให้ทุนการศึกษา HRD

65 66 67

3 อาจเปลี่ยนตัวช้ีวัด
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APPENDIX
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ข้อมูลประกอบการจัดท าแผน HR
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สรุป
ข้อเสนอแนะ
ด้านการบริหาร
ทุนมนุษย์

SE-AM
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Staffing

ขาดบุคลากรที่ขับเคลื่อน

ธุรกิจส าคัญ เช่น 

creative / Digital

ขาดความต่อเนื่องของ

ผู้บริหาร

Structure /System Development Culture Motivation Relationship

ระบบประเมินผล 

ไม่สามารถคัดกรองคนที่

มีศักยภาพ

ไม่สามารถก้าวทัน     

การเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการท างานซ้ าซ้อน 

/ ระบบไม่มีความเชื่อมโยง

ขาดการถ่ายทอดความรู้

ในระดับบริหาร

ขาดความรู้ทักษะใน

การท าธุรกิจ

ขาด Multi skill

ขาดทักษะ/การปรับตัว

ส าหรับ Digital ใหม่ๆ

ไม่มี Mindset ในการ

พัฒนาเรียนรู้และพร้อม

เปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่ๆ

ขาดความรู้สึกการเป็น

เจ้าของธุรกิจ

มีความขัดแย้งภายในสูง

ติดระบบราชการและ

กลัวการเปลี่ยนแปลง

ขาดค่าตอบแทนที่จูงใจ

การติดตามผลการ

ท างานไม่มีประสิทธิภาพ

มีหลาย Gen  ท าให้

ท างานร่วมกันยาก

ขาดการท างานเป็นทีม

ขาด Trust ระหว่างผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงาน

HR SWOT : Weakness 
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สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคคลต่อรายได้ด าเนินการ 11 เดือน
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ไม่เกิน 25 ปี 25-35 ปี 36-45 ปี 46-50ปี 51 ปีขึ้นไป

ผู้บริหารระดับสุง 1 12

ฝ ่าย 4 17

ส่วน 2 26 19 48

ปฎิบัติการ 4 168 370 152 142

ลูกจ้างรายวัน 18 79 118 34 21
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ผู้ปฎิบัติงานแบ่งตามระดับและอายุ

22 249 514 210 240

พนักงาน 965 คน  ลูกจ้าง 270 คน  รวม 1,235 คน (ณ 1 ธ.ค.64)
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