
1(1) 1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 

2562 – 2565 (เป้าหมายคือ สัดส่วน

ของบุคลากรสายวิชาการ: สาย

สนับสนุนวิชาการเป็น 1: 0.75 คน)

30,000      ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีกรอบ

อัตราก าลังเป็นไปตามแผน

อัตราก าลังท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด (ร้อยละ 100)

งานแผนฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 61

มีการประชุม

คณะกรรมการฯ แล้ว อยู่

ระหว่างด าเนินการจัดท า

แผนเพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณา

1(1) 2 การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ (กองทรัพยากรมนุษย์)

20,000      ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดท าแผนบริหารความเส่ียง

ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 

100)

งานแผนฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 61

จัดต้ังคณะกรรมการ

จัดท าแผนความเส่ียงแล้ว

1(1) 3 การพัฒนา JA JD JS สายสนับสนุน

วิชาการ (ต าแหน่งท่ีไม่สังกัดส านักงาน

อธิการบดี)

80,000       ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า

 JA/ JD/ JS ของต าแหน่งใน

มหาวิทยาลัย(ร้อยละ 100)

งานแผนฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

จัดหาวิทยากรอบรมใน

การท า JD

เน่ืองจากไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดจึงย้ายโครงการไป

 ปีงบประมาณ 63

1(1) 4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

แผนบริหารความเส่ียงด้านบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

30,000      1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีท า

แผนความเส่ียงด้านบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของการลดลงของ

ความเส่ียงตามแผน (ร้อยละ 50)

งานแผนฯ 

และ

งานพัฒฯ

งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

ยังไม่สามารถด าเนินการ

ได้ เน่ืองจากแผนความ

เส่ียงด้านทรัพยากรมนุษย์

 (กองทรัพยากรมนุษย์) ยัง

ไม่แล้วเสร็จ

1(2) 5 การประชุมช้ีแจงเครือข่ายการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) : 

การเปล่ียนแปลงระเบียบหลักเกณฑ์

5,000        ร้อยละความส าเร็จของการจัด

ประชุมช้ีแจงการเปล่ียนแปลง

ระเบียบหลักเกณฑ์ (ร้อยละ 

100)

งานบุคคลฯ

 และ

งานพัฒฯ

งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

อยู่ระหว่างการด าเนินเนิน

การจัดประชุมช้ีแจงฯ 

หัวข้อ การเล่ือนข้ัน 

ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน

1(2) 6 การประชุมช้ีแจงเครือข่ายการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  (HR Network ) : 

การเปล่ียนแปลงระบบการสรรหา 

คัดเลือก

5,000        ร้อยละความส าเร็จของการจัด

ประชุมช้ีแจงการเปล่ียนแปลง

ระบบการ   สรรหาและ

คัดเลือก (ร้อยละ 100)

งานบุคคลฯ

 และ

งานพัฒฯ

งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

จัดประชุมช้ีแจงฯ หัวข้อ 

การรับเข้าสายวิชาการ 

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

1(2) 7 การจ้างผู้เช่ียวชาญระดับสูง Super 

Academic Staff  (1 คน) (120,000 

บาท x 1 คน x 10 เดือน = 

1,200,000) ระบบ co-pay (หน่วยงาน

ออกค่าจ้างคร่ึงหน่ึง)

600,000     ร้อยละความส าเร็จของการจ้าง

ผู้เช่ียวชาญระดับสูง (เป้าหมาย

ในปี 2562 คือร้อยละ 50 ปี 

2563 คือร้อยละ 50 และปี 

2564 คือร้อยละ 100

งานบุคคลฯ งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

อยู่ระหว่างการปรึกษากับ

กองบริหารการวิจัย

เน่ืองจากไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดจึงย้ายโครงการไป

 ปีงบประมาณ 63

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ประจ าปี 2562)

หมายเหตุ

ยุทธ

ศาสตร์

(กลุยทธ์)

no. โครงการ
งปม.

(บาท)
KPI

ส่วนงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ีมา

งปม
การด าเนินการ
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หมายเหตุ

ยุทธ

ศาสตร์

(กลุยทธ์)

no. โครงการ
งปม.

(บาท)
KPI

ส่วนงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ีมา

งปม
การด าเนินการ

2(1) 8 การพัฒนา Core Competency 50,000      1. ร้อยละของความส าเร็จใน

การพัฒนา Core 

competency (ร้อยละ 100 

ภายในปี 2561)

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาตาม Core 

Competency (ร้อยละ 100 

ในปี 2564)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

เพ่ือให้ core 

competency  มีความ

สอดคล้องกับนโยบาย HR

 Transformation

2(1) 9 การพัฒนา สมรรถนะตามต าแหน่งงาน

 และทักษะทางด้านวิชาชีพ (พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ)

500,000     ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่ง

งานและทักษะทางด้านวิชาชีพ 

(ร้อยละ 80)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

ยังไม่สามารถด าเนินการ

ได้เน่ืองจากยังไม่ได้

สมรรถนะประจ าต าแหน่ง

งาน

เน่ืองจากไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดจึงย้ายโครงการไป

 ปีงบประมาณ 63

2(1) 10 การสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะประจ าต าแหน่งของบุคลากร

ทุกระดับ 

(ประมาณ 73 ต าแหน่ง หลักสูตรละ 

30,000 บาท)

450,000     ร้อยละความส าเร็จของการ

สร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

สมรรถประจ าต าแหน่ง (ร้อยละ

 100)

งานพัฒฯ งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

ยังไม่สามารถด าเนินการ

ได้เน่ืองจากยังไม่ได้

สมรรถนะประจ าต าแหน่ง

งาน

เน่ืองจากไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดจึงย้ายโครงการไป

 ปีงบประมาณ 63

2(1) 11 การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหาร 

(Managerial Competency)

100,000     1. ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาสมรรถนะด้านบริหาร 

(Managerial Competency) 

(ร้อยละ 100 ในปี 2562)

2. ร้อยละของบุคลากรต าแหน่ง

บริหารท่ีมีสมรรถนะด้านบริหาร

 (Managerial Competency) 

(ร้อยละ 100 ในปี 2564)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

แปลคู่มือ Managerial 

Competency เสร็จแล้ว 

(ไม่ใช้เงิน)

2(1) 12 โครงการ “แรกพบ แรกรัก : First 

Meet, First Love : TU 

Orientation”  สายวิชาการ

400,000     ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

แรกพบ-แรกรัก สายวิชาการ 

(ร้อยละ 80)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

1. เดิมผู้บริหารแจ้งว่า

อบรม 1 คร้ังต่อปี แต่

ข้อก าหนด ISO 

ก าหนดให้จัดภายใน 1 

เดือนท่ีได้รับการบรรจุ 

2. ต้องมีการวิเคราะห์

ข้อมูลบุคลากรใหม่ + 

revised หลักสูตร
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หมายเหตุ

ยุทธ

ศาสตร์

(กลุยทธ์)

no. โครงการ
งปม.

(บาท)
KPI

ส่วนงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ีมา

งปม
การด าเนินการ

2(1) 13 โครงการ “แรกพบ แรกรัก : First 

Meet, First Love : TU 

Orientation”  สายสนับสนุนวิชาการ

400,000     ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

แรกพบ-แรกรัก สายสนับสนุน

วิชาการ (ร้อยละ 80)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

1. เดิมผู้บริหารแจ้งว่า

อบรม 1 คร้ังต่อปี แต่

ข้อก าหนด ISO 

ก าหนดให้จัดภายใน 1 

เดือนท่ีได้รับการบรรจุ 

2. ต้องมีการวิเคราะห์

ข้อมูลบุคลากรใหม่ + 

revised หลักสูตร

2(1) 14 โครงการพัฒนาทักษะทันโลก : TU - 

21st Century Skills ส าหรับบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

70,000      ร้อยละความส าเร็จของ

โครงการพัฒนาทักษะทันโลก 

สายสนับสนุนวิชาการ (ร้อยละ 

100)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

TU - 21st Century 

Skills อยู่ภายใต้หลักสูตร

 Orientation กับ

หลักสูตรของผู้บริหารแล้ว

2(1) 15 การปรับปรุง และพัฒนาระบบเส้นทาง

สายอาชีพ (Career Path) สาย

สนับสนุนวิชาการ

- ร้อยละของบุคลากรท่ีด ารง

ต าแหน่งช านาญการ/ช านาญ

การพิเศษจากเดิมเพ่ิมข้ึน (ร้อย

ละ 20 ในปี 2564)

งานบุคคลฯ

 และงาน

แผนฯ

- งานบุคคลฯ ออก

หลักเกณฑ์มาแล้ว และ

จะมีการประชุมช้ีแจงใน

ภายหลัง

2(1) 16 การประชุมช้ีแจงเครือข่ายการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) : 

ระบบเส้นทางสายอาชีพ (Career Path)

5,000        ร้อยละความส าเร็จของการ

ประชุมช้ีแจงระบบเส้นทางสาย

อาชีพ 

(ร้อยละ 100)

งานบุคคล

ฯและ

งานพัฒฯ

งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

ยังไม่ด าเนินการ เน่ืองจาก

 ต้อง revised ระบบ 

Career path สาย

สนับสนุน

2(2) 17 โครงการ TU Smart Coach ทักษะ

การ Mentoring Coaching และ 

Counselor ของหัวหน้างาน

150,000     ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

 TU Smart Coach (เป้าหมาย

ใน ปี 2562 คือร้อยละ 30  ปี 

2563 คือร้อยละ 60 และปี 

2564 คือร้อยละ 100)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

TU Smart Coach อยู่

ภายใต้หลักสูตรของ

หัวหน้างานระดับต้นอยู่

แล้ว และวางแผนให้มีการ

อบรมในลักษณะการ 

Coach Online

2(4) 18 การก าหนดคุณลักษณะ TU - Talent 50,000      ร้อยละความส าเร็จของการ

ก าหนดคุณลักษณะ TU-Talent 

(ร้อยละ 100)

งานแผนฯ 

และงาน

บุคคลฯ

งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

อยู่ระหว่างการวางแผน

เพ่ือเชิญคณะผู้บริหารทุก

ระดับมาประชุมเพ่ือ

ก าหนดคุณลักษณะ 

TU-Talent

ถ้าหากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

อาจจะย้ายไป ปี 63

2(4) 19 การพัฒนา ระเบียบ ประกาศ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการ ต่างๆ ส าหรับ

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง

- ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนา ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการต่างๆ ส าหรับ

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

(ร้อยละ 100 ในปี 2564)

กองทรัพย์ฯ - ยังไม่ได้ด าเนินการ
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หมายเหตุ

ยุทธ

ศาสตร์

(กลุยทธ์)

no. โครงการ
งปม.

(บาท)
KPI

ส่วนงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ีมา

งปม
การด าเนินการ

2(4) 20 การพัฒนา ระบบความก้าวหน้าพิเศษ

และค่าตอบแทนทางเลือก ส าหรับ

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง

- ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนา ระบบความก้าวหน้า 

(ร้อยละ 100)

กองทรัพย์ฯ - ยังไม่ได้ด าเนินการ

2(4) 21 การประชุมช้ีแจงเครือข่ายการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) : 

Succession Planning และ Talent 

Management

5,000        ร้อยละความส าเร็จของการ

ประชุมช้ีแจง Succession 

Planning และ Talent 

Management (ร้อยละ 100)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

ยัไม่ได้เน่ืองจากต้องได้

ระบบ TU-Talent ก่อน

ย้ายไปด าเนินการในปี 63

2(5) 22 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan) : หน่วยงานอ่ืนๆ

100,000     ร้อยละของบุคลากรสังกัด

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมี IDP

(เป้าหมายด าเนินการ ปี 2562 

คือร้อยละ 50 และปี 2563 คือ

ร้อยละ 100)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

-
เน่ืองจากไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดจึงย้ายโครงการไป

 ปีงบประมาณ 63

3(1) 23 การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรองรับระบบ

ฐานข้อมูล People Soft

- ร้อยละความส าเร็จในการ

จัดเก็บฐานข้อมูล (ร้อยละ 100)

งานแผนฯ - มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ใน

ฐานข้อมูลอยู่แล้ว

3(1) 24 การพัฒนาและติดต้ังซอฟต์แวร์ส าหรับ

การจัดท ารายงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ

การบริหารงาน (BI) (Business 

Intelligence)

750,000     ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาและติดต้ังซอฟต์แวร์เพ่ือ

การบริหาร

(ร้อยละ 100)

งานแผนฯ งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่

ระหว่างด าเนินการสรุป

คุณลักษณะเพ่ือส่งให้งาน

พัสดุด าเนินการ

3(1) 25 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

เขียนโปรแกรมภาษา People Tool 

(เพ่ือพัฒนา/ แก้ไขระบบงาน

สารสนเทศด้านบริหารทรัพยากร

มนุษย์และเบิกจ่ายเงินเดือน)

240,000     ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

เขียนโปรแกรมภาษา People 

Tool (ร้อยละ 100)

งานแผนฯ งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

อยู่ระหว่างด าเนินการขอ

อนุมัติจากกองคลัง

3(1) 26 การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (รวมอุปกรณ์ส ารอง

ข้อมูลระบบฐานข้อมูล Tape Backup

 Auto Loader)

335,000     ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบจัดเอกสารด้าน

ทรัพยากรมนุษย์(เป้าหมาย

ด าเนินการ ปี 2562 คือร้อยละ 

30 และปี 2563 คือร้อยละ 100)

งานแผนฯ งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

การพัฒนา Software 

สามารถใช้งานได้แล้ว อยู่

ระหว่างด าเนินการจัดซ้ือ 

Hardware

3(3) 27 การพัฒนาและติดต้ังระบบสรรหา

คัดเลือกบุคลากร e- recruit (ออนไลน์)

700,000     ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบ e – Recruiting 

(ร้อยละ 100)

งานแผนฯ งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่

ระหว่างด าเนินการสรุป

คุณลักษณะเพ่ือส่งให้งาน

พัสดุด าเนินการ
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หมายเหตุ

ยุทธ

ศาสตร์

(กลุยทธ์)

no. โครงการ
งปม.

(บาท)
KPI

ส่วนงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ีมา

งปม
การด าเนินการ

3(3) 28 การประชุมช้ีแจงเครือข่ายการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) : 

ระบบ e-Recruitment

5,000        ร้อยละความส าเร็จของการจัด

ประชุมช้ีแจงระบบ 

e-Recruitment และ Mobile 

Application (ร้อยละ 100)

งานบุคคลฯ

 และ

งานพัฒฯ

งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

e-Recriut เสร็จแล้ว แต่

อาจจะช้ีแจงไม่ทัน

4(1) 29 การส ารวจความผูกพันของบุคลากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- งานสวัสฯ - - เน่ืองจากไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดจึงย้ายโครงการไป

 ปีงบประมาณ 63

4(1) 30 การออกแบบและพัฒนาสวัสดิการให้

สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร

งปม 

รายจ่ายจาก

รายได้ มธ. 

ปีงปม 62

งานสวัสฯ งปม รายจ่าย

จากรายได้ 

มธ. ปีงปม 62

ด าเนินการแล้ว ไม่ใช่โครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์ แต่เป็นการ

ออกแบบและพัฒนาให้

สอดคล้องกับความ

ต้องการและสอดคล้องกับ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

4(2) 31 โครงการ บุคลากรดีเด่น (นวัตกรรม) 200,000     ระดับความผูกพันของบุคลากร 

(ร้อยละ 80)

งานพัฒฯ งปมแผนงาน

พัฒฯ 

รายการ

โครงการจัด

งานเชิดชู

เกียรติฯ

ในบุคลากรดีเด่นได้เพ่ิม

มิตินวัตกรรมเข้าไปปีแรก

4(5) 32 โครงการ “5 ส. สร้างสรรฺค์” 100,000     1. อัตราการลาออกของบุคลากร 

(ไม่เกินร้อยละ 10)

2. จ านวน วัน ขาด ลา มาสาย 

ของบุคลากรท่ีลดลงในแต่ละปี

งานสวัสฯ งปม ของ

หน่วยงาน

-
เน่ืองจากไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดจึงย้ายโครงการไป

 ปีงบประมาณ 63

4(5) 33 โครงการ Happy Money 25,000      1. ค่าเฉล่ียผลตรวจสุขภาพ 

บุคลากร (BMI)

2. อัตราการลาออกของบุคลากร 

(ไม่เกินร้อยละ 10)

3. จ านวน วัน ขาด ลา มาสาย 

ของบุคลากรท่ีลดลงในแต่ละปี

งานสวัสฯ งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

การจัดการอบรม หัวข้อ 

"ออมเงินให้ถูกใจ เกษียณ

สบายแน่นอน" ในวันท่ี 23

 กรกฎาคม 2563

1. ระดับความผูกพันของ

บุคลากร (ร้อยละ 80) 

2. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากร (ร้อยละ 80)

3. อัตราการลาออกของ

บุคลากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไม่

เกินร้อยละ 10)
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หมายเหตุ

ยุทธ

ศาสตร์

(กลุยทธ์)

no. โครงการ
งปม.

(บาท)
KPI

ส่วนงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ีมา

งปม
การด าเนินการ

4(6) 34 การบริการแยกล าดับเข้าคิวบุคลากร 

ในการเข้ารับบริการ รพ.มธ. (ความ

ร่วมมือ มธ + รพ.มธ)

- งานสวัสฯ - ด าเนินการแล้ว

4(6) 35 โครงการ “ห้องสมุดยามว่าง” สมาชิก

ห้องสมุดส าหรับบุคลากร และ

บุคลากรท่ีเกษียณอายุการท างาน

- งานสวัสฯ -
เน่ืองจากไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดจึงย้ายโครงการไป

 ปีงบประมาณ 63

5(1) 36 การประชุมระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและการเล่ือนข้ันเงินเดือน

ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดท าระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและการเล่ือนข้ัน

เงินเดือน (ร้อยละ 100)

งานบุคคลฯ

5(1) 37 การประชุมช้ีแจงเครือข่ายการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) : 

ระบบประเมินผลและเล่ือนข้ันเงินเดือน

ร้อยละความส าเร็จของการ

ประชุมช้ีแจงระบบประเมินผล

และเล่ือนข้ันเงินเดือน (ร้อยละ 

100)

งานบุคคลฯ

 และ

งานพัฒฯ

5(1) 38 การปรับปรุงระบบสมรรถนะประจ า

ต าแหน่งงานของบุคลากร

212,700     จ านวนต าแหน่งท่ีมีการปรับปรุง

สมรรถนะ (ปี 2562 คือ 15 

ต าแหน่ง และปี 2563 คือ 33 

ต าแหน่ง)

งานแผนฯ 

และ

งานพัฒฯ

งปม 

โครงการยุทธ

ฯ ปีงปม 62 

และ งปม

งานพัฒฯ  ปี

งปม 62

อยู่ระหว่างการจัดท า

สมรรถนะ ของต าแหน่ง 

นักทรัพยากรมนุษย์ ก่อน 

 โดยเร่ิมด้วยการรวบรวม 

JD (30 พ.ค. 62)

5(1) 39 การพัฒนาวิธีการ หลักเกณฑ์ ในการเข้าสู่

ต าแหน่งบริหารแบบไม่มีวาระ (หัวหน้า

งาน ผู้อ านวยการกอง และเลขานุการ

คณะ/ส านัก/สถาบัน)

- ร้อยละความส าเร็จการพัฒนา

วิธีการ หลักเกณฑ์ ในการเข้าสู่

ต าแหน่งบริหารแบบไม่มีวาระ 

(หัวหน้างาน ผู้อ านวยการกอง 

และเลขานุการคณะ/ส านัก/

สถาบัน) (ร้อยละ 100)

งานบุคคล

ฯและงาน

แผนฯ

- งานบุคคลฯ อยู่ระหว่าง

การรวบรวมข้อมูล เพ่ือ

จัดท าหลักเกณฑ์

5(2) 40 การสร้างกลไกการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร

5,000        

งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

วางแผนจะจัดประชุม

ปลายเดือนมิถุนายน

1. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากร (ร้อยละ 70) 

2. ระดับความสุขของบุคลากร 

(ร้อยละ 70)

3. ระดับการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรหลังเกษียณอายุการ

ท างาน (ร้อยละ 70)

ไม่ใช่โครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์ แต่เป็นการ

ออกแบบและพัฒนาให้

สอดคล้องกับความ

ต้องการและสอดคล้องกับ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

Page 6 of 8



หมายเหตุ

ยุทธ

ศาสตร์

(กลุยทธ์)

no. โครงการ
งปม.

(บาท)
KPI

ส่วนงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ีมา

งปม
การด าเนินการ

40.1 การประชุมสัมมนาแลกเปล่ียน

เรียนรู้และบริหารองค์ความรู้ให้เป็น

ระบบ (Knowledge Management)

61,800      ร้อยละความส าเร็จของการ

ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียน

เรียนรู้และบริหารองค์ความรู้ให้

เป็นระบบ (เป้าหมายในปี 2562

 คือร้อยละ 100 ปี 2563 คือ

ร้อยละ 100  และปี 2564 คือ

ร้อยละ 100)

งานแผนฯ 

และ

งานพัฒฯ

งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

อยู่ระหว่างด าเนินการ

40.2 การทดสอบความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)

75,000      ร้อยละของบุคลากรมีผล

คะแนนการทดสอบ

ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 50)

งานแผนฯ 

และ

งานพัฒฯ

งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

อยู่ระหว่างด าเนินการ

40.3 การเสริมแรงบวกโดยการให้ทุน

สนับสนุนการพัฒนา/ ผลิตนวัตกรรม 

และการใช้ระบบการให้ค่าตอบแทน

40.3.1 ค่าตอบแทนความสามารถ

ทางภาษา (ยกเว้นต าแหน่งนักวิเทศ

สัมพันธ์)

250,000     ร้อยละของบุคลากรท่ีมีผล

คะแนนการทดสอบ

ภาษาอังกฤษระดับค่อนข้างสูง 

(ร้อยละ 5)

งานแผนฯ 

และ

งานพัฒฯ

งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

อยู่ระหว่างด าเนินการ

40.3.2 ค่าตอบแทนการพัฒนา

นวัตกรรม

200,000     จ านวนของผลงานนวัตกรรม 

(20 ผลงาน / ปี)

งานแผนฯ 

และ

งานพัฒฯ

งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

- เน่ืองจากไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดจึงย้ายโครงการไป

 ปีงบประมาณ 63

5(3) 41 โครงการสร้างเครือข่าย HR ภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (HR 

Network)

35,000      ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนา

เครือข่ายการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ภายในมหาวิทยาลัย 

(เป้าหมายด าเนินการ ปี 2562 

คือร้อยละ 100 ปี 2563 คือ

ร้อยละ 100 และปี 2564 คือ

งานพัฒฯ งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

มีการสร้างเครือข่ายผ่าน

การสร้าง Group Line 

แล้ว แต่ยังต้องมีการสร้าง

กิจจกรรมสัมพันธ์อีก

5(3) 42 โครงการเครือข่าย HR กับหน่วยงาน

ภายนอก

30,000      ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนา

เครือข่ายการบริหารทรัพยากร

มนุษย์กับหน่วยงายภายนอก 

(เป้าหมายด าเนินการ ปี 2562 

คือร้อยละ 100 ปี 2563 คือ

ร้อยละ 100 และปี 2564 คือ

งานพัฒฯ งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

มีการสร้างเครือข่าย ที ม.

เชียงใหม่ และ ม.สุรนารี 

(เดือน เม.ย.)

6(1) 43 การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

วิชาการ

- ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านวิชาการ (ร้อยละ 50)

งาน

พิจารณาฯ

- อยู่ระหว่างด าเนินการ
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ท่ีมา

งปม
การด าเนินการ

6(2) 44 ระบบติดตามความก้าวหน้าในการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ

- ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการตามกรอบเวลาท่ี

ก าหนด (ร้อยละ 80)

งาน

พิจารณาฯ

- อยู่ระหว่างด าเนินดาร

6(3) 45 การสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

50,000      ร้อยละของการกรอกข้อมูลลง

ในแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 / 

หนังสือรับรองการเผยแพร่

ผลงานท่ีใช้ประกอบการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการถูกต้อง ไม่

มีการส่งคืนแก้ไข (เป้าหมายใน

 ปี 2561 คือร้อยละ 80 และ ปี

 2562 คือ ร้อยละ 90)

งาน

พิจารณาฯ

งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

ด าเนินการแล้ว

6(3) 46 การสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจเร่ือง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า

ด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน

เงินรายได้ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

 พ.ศ. 2561

60,000       ร้อยละความส าเร็จของการจัด

สัมมนาซักซ้อมความเข้าใจเร่ือง

ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยเร่ือง

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง

พนักงานมหาวิทยาลัย และ

พนักงานเงินรายได้ให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 100)

งาน

พิจารณาฯ

งปมงานพัฒฯ

  ปีงปม 62

ด าเนินการแล้ว

6(3) 47 โครงการคลินิกส่งเสริมวิชาการ ท้ังสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

255,800     ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการท่ีมีการขอต าแหน่งทาง

วิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการท่ีมีการขอก าหนด

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (ร้อยละ 65 

ภายใน 5 ปี)

งานบุคคล 

และงาน

พิจารณาฯ

งปม 

โครงการยุทธ

ฯ 62

ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

อยู่ระหว่างการเขียน

โครงการและการ

เตรียมการประชาสัมพันธ์

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการปี 2562
1. งบประมาณโครงการแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 5,000,000 บาท

2. งบประมาณการจัดฝึกอบรม งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4,000,000 บาท
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