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MU STRATEGY (2563-2566) HR STRATEGY (2563-2566) 
HR INITIATIVES  

(จากการสมัมนาการจดัท ายุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล) 

S1. Global Research & Innovation  

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)  

1. เพือ่สรา้งงานวจิัยคณุภาพสงูใหเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว (SG1) 

2. เพือ่พัฒนาระบบการบรหิารจัดการทีส่นับสนุนงานวจิัยใหม้ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (SG2) 

3. เพือ่สรา้งแหลง่รวมการผลติผลงานวจัิยเชงินวัตกรรม (SG3) 

ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย (KPIs & Targets) 

ตวัชีว้ดัที ่1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 

กลยุทธ ์(Strategic Initiatives) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั HR 

SI1. สรา้งกลุม่วจิัยหลายรุ่นและสหสาขา (Multi-

generation Researcher and Multidisciplinary) ทีท่ าให ้

มหาวทิยาลัยเป็นเลศิในระดับภมูภิาค 

SI5. เพิม่จ านวนนักวจัิยส าเร็จรูปอยา่งรวดเร็ว 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1:  
การพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัใหม้โีอกาส

แสดงศกัยภาพอยา่งเต็มที ่

HRI1.1 พัฒนาระบบการจา้งงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อจูงใจ
อาจารยแ์ละนักวจัิยทีม่ศีักยภาพสงูจากภายนอก 

HRI1.2 สรา้งระบบและกลไกการพัฒนาอาจารยแ์ละนักวจิัย ใหม้ทีักษะดา้น

การวจิัยทีเ่ป็นเลศิ และการท างานเป็นทมี 

HRI1.3 ร่วมกับภาครัฐ/ภาคเอกชนในการสรา้งระบบสนับสนุนใหอ้าจารย์

และนักวจิัยไปปฏบิตังิานวจิัยในภาคอตุสาหกรรม 

HRI1.4 ก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพีทีห่ลากหลาย เพือ่ธ ารง

รักษาอาจารยแ์ละนักวจัิยทีม่ศีักยภาพสงู อาท ิResearch Professor 

HRI1.5 สรา้งระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัตงิานใหมุ้่งสู่การเป็น 
Research-led University 

HRI1.6 เพิม่สดัสว่นบคุลากรสายวชิาการ (อาจารย/์นักวจัิย) 

HRI1.7 เตรียมความพรอ้มดา้นอัตราก าลังเพื่อรองรับการขับเคลือ่นภารกจิ

ดา้นการวจิัย 

HRI1.8 สรรหาคัดเลอืกบคุลากรทีม่ศีักยภาพสงู (Talent) ดา้นการวจิัย และ

นวตักรรม เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั 

HRI1.9 พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนเริม่ตน้ของอาจารยแ์ละนักวจิัยให ้
สามารถแขง่ขนัได ้

HRI1.10 พัฒนาระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนใหม้ีความ
หลากหลายและครอบคลมุมากขึน้ 

กลยุทธท์ี ่1 : พัฒนาศักยภาพดา้นการวจัิย 
การศกึษา และบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท์ี ่2 : พัฒนาทักษะดา้นดจิทิัล 

กลยุทธท์ี ่3 : พัฒนาทักษะดา้นความคดิสรา้งสรรค์
และนวัตกรรม 

กลยุทธท์ี ่4 : พัฒนาและรักษาไวซ้ึง่บคุลากรทีม่ี
ศกัยภาพสงู 

กลยุทธท์ี ่5 : สรา้งความผูกพันของบคุลากร 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3:  
การพฒันาหาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รแหง่องคก์ร

นวตักรรม 

กลยุทธท์ี ่1 : เสรมิสรา้งวัฒนธรรมมหดิล 

กลยุทธท์ี ่2 : สรา้งบรรยากาศองคก์รแหง่นวตักรรม 

กลยุทธท์ี ่3 : สรา้งสภาพ แวดลอ้มการท างานแบบ
ดจิทิัล 

S2. Academic & Entrepreneurial Education  

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)  

1. เพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษาและหลกัสตูรทีม่คีวาม

หลากหลายตรงตามความตอ้งการของผูเ้รยีน (SG1) 

2. เพือ่สรา้งบณัฑติใหม้ ีGlobal Talents (SG2) 

ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย (KPIs & Targets) 

ตวัชีว้ัดที ่2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 

2.10, 2.11, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 

กลยุทธ ์(Strategic Initiatives) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั HR 

SI1. พัฒนาอาจารยแ์ละบคุลากรใหม้ศีกัยภาพดา้น

การศกึษาและกจิการนักศกึษา โดยมทีักษะทีส่งูขึน้ในดา้น 

21st  Century Skills, Entrepreneur Education, 

Internationalization, and engagement of Educational 

and Student Affairs 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1:  

การพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัใหม้โีอกาส
แสดงศกัยภาพอยา่งเต็มที ่

HRI2.1 การเพิม่บคุลากรสายวชิาการเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

HRI2.2 เตรียมความพรอ้มดา้นอัตราก าลังเพื่อรองรับการขับเคลือ่นภารกจิ
ดา้นการศกึษา 

HRI2.3 สรรหาคัดเลอืกบุคลากรทีม่ีศักยภาพสูง (Talent) ดา้นการศกึษา

เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั 

HRI2.4 สรา้งระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์/ บุคลากรดา้นการศกึษา

และกจิการนักศกึษา โดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารศกึษาและสรา้งแหล่ง
เรยีนรูท้ีท่นัสมัย (21st Century Skills, Entrepreneur Education) 

HRI2.5 ก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพีทีห่ลากหลายเพื่อรักษา

อาจารยท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

HRI2.6 พัฒนาระบบกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ 

(Competency) ทีส่ะทอ้นศกัยภาพของอาจารย/์บคุลากรดา้นการศกึษา 

HRI2.7 ก าหนดคา่ตอบแทนทีจ่งูใจ 

HRI2.8 พัฒนาระบบ Digital Education 

HRI2.9 การสรา้งความเป็น Global Citizen 

HRI2.10 การธ ารงรักษาบคุลากรทีม่คีณุภาพ และศกัยภาพ 

กลยุทธท์ี ่1 : พัฒนาศักยภาพดา้นการวจัิย 
การศกึษา และบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท์ี ่2 : พัฒนาทักษะดา้นดจิทิัล 

กลยุทธท์ี ่3 : พัฒนาทักษะดา้นความคดิสรา้งสรรค์
และนวัตกรรม 

กลยุทธท์ี ่4 : พัฒนาและรักษาไวซ้ึง่บคุลากรทีม่ี

ศกัยภาพสงู 

กลยุทธท์ี ่5 : สรา้งความผูกพันของบคุลากร 
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MU STRATEGY (2563-2566) HR STRATEGY (2563-2566) 
HR INITIATIVES  

(จากการสมัมนาการจดัท ายุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล) 

S3. Policy Advocacy & Leader in Professional/ 
Academic Services  

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)  

1. เพือ่เป็นผูน้ าดา้นสขุภาวะเชงินโยบายระดบัชาตแิละ

นานาชาตทิีส่ามารถชีน้ าสงัคมได ้(SG1) 

2. เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเป็นเลศิระดบัภมูภิาคในดา้น (SG2) 

• ศนูยบ์รกิารวชิาการ (Academic Services Hub) 

• ศนูยบ์รกิารสขุภาพ (Medical Services Hub) 

• ศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ (Wellness Hub) 

• ศนูยด์า้นยา ผลติภัณฑส์ขุภาพ และ เครือ่งมอืแพทย ์

(Medical Product and Device Hub) 

ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย (KPIs & Targets) 

ตวัชีว้ัดที ่3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

กลยุทธ ์(Strategic Initiatives) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั HR 

SI4.ขยายศกัยภาพและการเขา้ถงึบรกิารทีม่คีณุภาพออก

ไปสูก่ลุม่เป้าหมายระดับนานาชาต ิ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1:  
การพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัใหม้โีอกาส

แสดงศกัยภาพอยา่งเต็มที ่

HRI3.1 เตรยีมความพรอ้มดา้นอัตราก าลังเพือ่รองรับการขับเคลือ่นภารกจิดา้น
การบรกิารวชิาการ 

HRI3.2 จัดหาบคุลากรส าเร็จรูปเพือ่สนับสนุนความเป็น International Hub 

HRI3.3 ร่วมกับภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมในการสรา้งระบบสนับสนุนให ้

บคุลากรไดม้โีอกาสในการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละพัฒนานวตักรรม 

HRI3.4 พัฒนาระบบและกลไกการประเมนิผลการปฏบิัตงิานทีส่่งเสรมิให ้
เกดิการสรา้งนวตักรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการ 

HRI3.5 สนับสนุนกลไกอ านวยความสะดวกเพื่อใหเ้กิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการ 

HRI3.6 การบรหิารบคุลากรสายวชิาการสูค่วามเป็นเลศิเต็มศกัยภาพ 

กลยุทธท์ี ่1 : พัฒนาศักยภาพดา้นการวจัิย 
การศกึษา และบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท์ี ่2 : พัฒนาทักษะดา้นดจิทิัล 

กลยุทธท์ี ่3 : พัฒนาทักษะดา้นความคดิสรา้งสรรค์
และนวัตกรรม 

กลยุทธท์ี ่4 : พัฒนาและรักษาไวซ้ึง่บคุลากรทีม่ี

ศกัยภาพสงู 

กลยุทธท์ี ่5 : สรา้งความผูกพันของบคุลากร 

S4.  Management for Self- Sufficiency & 
Sustainable Organization 

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)  

1. เพือ่พัฒนาสว่นงานใหม้ธีรรมาภบิาลอย่างเป็นระบบ (SG1)  

2. เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมโีครงสรา้งและระบบงานทีต่อบสนอง

ตอ่พันธกจิหลัก และการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร ์(SG2) 

3. เพือ่ใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลยัมศีักยภาพตอบสนองตอ่

การบรรลวุสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลัย (SG3) 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1:  
การพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัใหม้โีอกาส

แสดงศกัยภาพอยา่งเต็มที ่

HRI4.1 สรา้งระบบความกา้วหนา้ (Career Path) เพื่อใหม้ ีRotation โดย
ใหบ้คุลากรสามารถโอนยา้ย หรอืยมืตวัไปปฏบิตังิานขา้มหน่วยงาน/สว่นงาน 

(Workforce Mobilization: บคุลากรเป็น Resources Pool ของมหาวทิยาลัย) 

HRI4.2 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ระหว่าง

หน่วยงาน/สว่นงาน ในต าแหน่งทีอ่ยูส่ายงานเดยีวกนั 

HRI4.3 สรา้งระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีเ่ป็นมาตรฐานสากลในทุก
สายอาชพี 

HRI4.4 ปลกูฝังคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร (MAHIDOL-DEE)1 

HRI4.5 วางแผนพัฒนาผูส้ ืบทอดต าแหน่ง (Successor) เพื่อทดแทน

ต าแหน่งบรหิาร/ต าแหน่งส าคญั 

กลยุทธท์ี ่1 : พัฒนาศักยภาพดา้นการวจัิย 

การศกึษา และบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท์ี ่2 : พัฒนาทักษะดา้นดจิทิัล 

กลยุทธท์ี ่3 : พัฒนาทักษะดา้นความคดิสรา้งสรรค์
และนวัตกรรม 

กลยุทธท์ี ่4 : พัฒนาและรักษาไวซ้ึง่บคุลากรทีม่ี
ศกัยภาพสงู 

กลยุทธท์ี ่5 : สรา้งความผูกพันของบคุลากร 

                                           
1 ผา่นการพจิารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมการยทุธศาสตรด์า้นทรัพยากรบคุคล เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ.2560 
   D : Digital Skill (ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั) 
   E : Entrepreneurial Minded (ความรูส้กึเป็นเจา้ขององคก์ร) 
   E : Engagement (ความผกูพนัตอ่องคก์ร) 



MU STRATEGY (2563-2566) HR STRATEGY (2563-2566) 
HR INITIATIVES  

(จากการสมัมนาการจดัท ายุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล) 

4. เพือ่ใหส้ว่นงานเกดิความเขา้ใจและตระหนักถงึการเป็น 

Self-Sufficiency Organization (SG4)  

5. เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเป็น Digital University (SG5) 

6. เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเป็น Eco University (SG6) 

7. เพือ่สรา้ง Brand MAHIDOL ในระดับสากล (SG7) 

ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย (KPIs & Targets) 

ตวัชีว้ัดที ่4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 

4.11, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 

กลยุทธ ์(Strategic Initiatives) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั HR 

SI6. จัดท าและถา่ยทอดแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

ทรัพยากรบคุคลไปยังทกุสว่นงานของมหาวทิยาลัย และ

สรา้งระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคลทีม่ี

ประสทิธภิาพและเอือ้ตอ่การผลกัดนัยุทธศาสตรข์อง

มหาวทิยาลัย  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2:  
การพฒันาผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นผูน้ า

การเปลีย่นแปลง 

HRI4.6 สรา้งระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานทีส่อดคลอ้งกับผลงานและ
สมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมในการพัฒนา และการเลือ่นต าแหน่งใน

อนาคต 

HRI4.7 พัฒนาระบบบรหิารจัดการบคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู (MU-Talent) 

HRI4.8 สร ้าง  Digital Workplace (e-Recruitment/  ESS/  Performance 

Assessment Online) 

HRI4.9 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับอาจารย์/นักวิจัย

ชาวตา่งชาต ิ

HRI4.10 พัฒนาระบบ Mentoring System ใหค้รอบคลมุทกุสายงาน 

กลยุทธท์ี ่1 : การบรหิารความหลากหลายในองคก์ร 

กลยุทธท์ี ่2 : การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

กลยุทธท์ี ่3 : การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร 

กลยุทธท์ี ่4 : การบรหิารบคุลากรทีม่ศีักยภาพสงู 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3:  

การพฒันาหาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รแหง่องคก์ร

นวตักรรม 

กลยุทธท์ี ่1 : เสรมิสรา้งวัฒนธรรมมหดิล 

กลยุทธท์ี ่2 : สรา้งบรรยากาศองคก์รแหง่นวตักรรม 

กลยุทธท์ี ่3 : สรา้งสภาพ แวดลอ้มการท างานแบบ
ดจิทิัล 

 
 


