โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ประจาปี 2562)
ยุทธ
ศาสตร์ no.
(กลุยทธ์)

โครงการ

งปม.
(บาท)

KPI

ส่ว นงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่ มา
งปม

การดาเนิ นการ

หมายเหตุ

1(1)

1 การจัดทาแผนอัตรากาลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี
2562 – 2565 (เป้าหมายคือ สัดส่วน
ของบุคลากรสายวิชาการ: สาย
สนับสนุนวิชาการเป็น 1: 0.75 คน)

30,000 ร้อยละของหน่วยงานที่มีกรอบ
อัตรากาลังเป็นไปตามแผน
อัตรากาลังที่มหาวิทยาลัย
กาหนด (ร้อยละ 100)

งานแผนฯ งปมงานพัฒฯ มีการประชุม
ปีงปม 61 คณะกรรมการฯ แล้ว อยู่
ระหว่างดาเนินการจัดทา
แผนเพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา

1(1)

2 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ (กองทรัพยากรมนุษย์)

20,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ
100)

งานแผนฯ งปมงานพัฒฯ จัดตั้งคณะกรรมการ
ปีงปม 61 จัดทาแผนความเสี่ยงแล้ว

1(1)

3 การพัฒนา JA JD JS สายสนับสนุน
วิชาการ (ตาแหน่งที่ไม่สังกัดสานักงาน
อธิการบดี)

80,000 ร้อยละความสาเร็จในการจัดทา
JA/ JD/ JS ของตาแหน่งใน
มหาวิทยาลัย(ร้อยละ 100)

งานแผนฯ งปมงานพัฒฯ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ เนื่องจากไม่สามารถ
ปีงปม 62 จัดหาวิทยากรอบรมใน ดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
การทา JD
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดจึงย้ายโครงการไป
ปีงบประมาณ 63

1(1)

4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงด้านบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

30,000 1. ร้อยละของหน่วยงานที่ทา
งานแผนฯ งปมงานพัฒฯ
แผนความเสี่ยงด้านบริหาร
และ
ปีงปม 62
ทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 100) งานพัฒฯ
2. ร้อยละของการลดลงของ
ความเสี่ยงตามแผน (ร้อยละ 50)

1(2)

5 การประชุมชีแ้ จงเครือข่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) :
การเปลี่ยนแปลงระเบียบหลักเกณฑ์

5,000 ร้อยละความสาเร็จของการจัด
ประชุมชีแ้ จงการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบหลักเกณฑ์ (ร้อยละ
100)

งานบุคคลฯ งปมงานพัฒฯ อยูร่ ะหว่างการดาเนินเนิน
และ
ปีงปม 62 การจัดประชุมชีแ้ จงฯ
งานพัฒฯ
หัวข้อ การเลื่อนขั้น
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน

1(2)

6 การประชุมชีแ้ จงเครือข่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) :
การเปลี่ยนแปลงระบบการสรรหา
คัดเลือก

5,000 ร้อยละความสาเร็จของการจัด
ประชุมชีแ้ จงการเปลี่ยนแปลง
ระบบการ สรรหาและ
คัดเลือก (ร้อยละ 100)

งานบุคคลฯ งปมงานพัฒฯ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
และ
ปีงปม 62 จัดประชุมชีแ้ จงฯ หัวข้อ
งานพัฒฯ
การรับเข้าสายวิชาการ
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

1(2)

7 การจ้างผู้เชีย่ วชาญระดับสูง Super
Academic Staff (1 คน) (120,000
บาท x 1 คน x 10 เดือน =
1,200,000) ระบบ co-pay (หน่วยงาน
ออกค่าจ้างครึง่ หนึ่ง)

ยังไม่สามารถดาเนินการ
ได้ เนื่องจากแผนความ
เสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์
(กองทรัพยากรมนุษย์) ยัง
ไม่แล้วเสร็จ

600,000 ร้อยละความสาเร็จของการจ้าง งานบุคคลฯ
งปม
อยูร่ ะหว่างการปรึกษากับ
ผู้เชีย่ วชาญระดับสูง (เป้าหมาย
โครงการยุทธ กองบริหารการวิจัย
ในปี 2562 คือร้อยละ 50 ปี
ฯ 62
2563 คือร้อยละ 50 และปี
2564 คือร้อยละ 100
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เนื่องจากไม่สามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดจึงย้ายโครงการไป
ปีงบประมาณ 63

ยุทธ
ศาสตร์ no.
(กลุยทธ์)

โครงการ

2(1)

8 การพัฒนา Core Competency

2(1)

งปม.
(บาท)

KPI

ส่ว นงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่ มา
งปม

การดาเนิ นการ

หมายเหตุ

50,000 1. ร้อยละของความสาเร็จใน
การพัฒนา Core
competency (ร้อยละ 100
ภายในปี 2561)
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตาม Core
Competency (ร้อยละ 100
ในปี 2564)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ปีงปม 62 เพื่อให้ core
competency มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย HR
Transformation

9 การพัฒนา สมรรถนะตามตาแหน่งงาน
และทักษะทางด้านวิชาชีพ (พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ)

500,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะตามตาแหน่ง
งานและทักษะทางด้านวิชาชีพ
(ร้อยละ 80)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ ยังไม่สามารถดาเนินการ
ปีงปม 62 ได้เนื่องจากยังไม่ได้
สมรรถนะประจาตาแหน่ง
งาน

เนื่องจากไม่สามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดจึงย้ายโครงการไป
ปีงบประมาณ 63

2(1)

10 การสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนา
สมรรถนะประจาตาแหน่งของบุคลากร
ทุกระดับ
(ประมาณ 73 ตาแหน่ง หลักสูตรละ
30,000 บาท)

450,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
สร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนา
สมรรถประจาตาแหน่ง (ร้อยละ
100)

งานพัฒฯ

เนื่องจากไม่สามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดจึงย้ายโครงการไป
ปีงบประมาณ 63

2(1)

11 การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหาร
(Managerial Competency)

100,000 1. ร้อยละความสาเร็จของการ
งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ แปลคู่มือ Managerial
พัฒนาสมรรถนะด้านบริหาร
ปีงปม 62 Competency เสร็จแล้ว
(Managerial Competency)
(ไม่ใช้เงิน)
(ร้อยละ 100 ในปี 2562)
2. ร้อยละของบุคลากรตาแหน่ง
บริหารที่มีสมรรถนะด้านบริหาร
(Managerial Competency)
(ร้อยละ 100 ในปี 2564)

2(1)

12 โครงการ “แรกพบ แรกรัก : First
Meet, First Love : TU
Orientation” สายวิชาการ

400,000 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
แรกพบ-แรกรัก สายวิชาการ
(ร้อยละ 80)
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งปม
ยังไม่สามารถดาเนินการ
โครงการยุทธ ได้เนื่องจากยังไม่ได้
ฯ 62
สมรรถนะประจาตาแหน่ง
งาน

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ 1. เดิมผู้บริหารแจ้งว่า
ปีงปม 62 อบรม 1 ครัง้ ต่อปี แต่
ข้อกาหนด ISO
กาหนดให้จัดภายใน 1
เดือนที่ได้รับการบรรจุ
2. ต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูลบุคลากรใหม่ +
revised หลักสูตร

ยุทธ
ศาสตร์ no.
(กลุยทธ์)

โครงการ

งปม.
(บาท)

KPI

ส่ว นงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่ มา
งปม

การดาเนิ นการ

2(1)

13 โครงการ “แรกพบ แรกรัก : First
Meet, First Love : TU
Orientation” สายสนับสนุนวิชาการ

400,000 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
แรกพบ-แรกรัก สายสนับสนุน
วิชาการ (ร้อยละ 80)

2(1)

14 โครงการพัฒนาทักษะทันโลก : TU 21st Century Skills สาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

70,000 ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการพัฒนาทักษะทันโลก
สายสนับสนุนวิชาการ (ร้อยละ
100)

2(1)

15 การปรับปรุง และพัฒนาระบบเส้นทาง
สายอาชีพ (Career Path) สาย
สนับสนุนวิชาการ

-

2(1)

16 การประชุมชีแ้ จงเครือข่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) :
ระบบเส้นทางสายอาชีพ (Career Path)

5,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
ประชุมชีแ้ จงระบบเส้นทางสาย
อาชีพ
(ร้อยละ 100)

งานบุคคล งปมงานพัฒฯ ยังไม่ดาเนินการ เนื่องจาก
ฯและ
ปีงปม 62 ต้อง revised ระบบ
งานพัฒฯ
Career path สาย
สนับสนุน

2(2)

17 โครงการ TU Smart Coach ทักษะ
การ Mentoring Coaching และ
Counselor ของหัวหน้างาน

150,000 ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
TU Smart Coach (เป้าหมาย
ใน ปี 2562 คือร้อยละ 30 ปี
2563 คือร้อยละ 60 และปี
2564 คือร้อยละ 100)

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ TU Smart Coach อยู่
ปีงปม 62 ภายใต้หลักสูตรของ
หัวหน้างานระดับต้นอยู่
แล้ว และวางแผนให้มีการ
อบรมในลักษณะการ
Coach Online

2(4)

18 การกาหนดคุณลักษณะ TU - Talent

50,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
งานแผนฯ งปมงานพัฒฯ อยูร่ ะหว่างการวางแผน
กาหนดคุณลักษณะ TU-Talent และงาน
ปีงปม 62 เพื่อเชิญคณะผู้บริหารทุก
(ร้อยละ 100)
บุคคลฯ
ระดับมาประชุมเพื่อ
กาหนดคุณลักษณะ
TU-Talent

2(4)

19 การพัฒนา ระเบียบ ประกาศ
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ต่างๆ สาหรับ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง

-

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ 1. เดิมผู้บริหารแจ้งว่า
ปีงปม 62 อบรม 1 ครัง้ ต่อปี แต่
ข้อกาหนด ISO
กาหนดให้จัดภายใน 1
เดือนที่ได้รับการบรรจุ
2. ต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูลบุคลากรใหม่ +
revised หลักสูตร
งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ TU - 21st Century
ปีงปม 62 Skills อยูภ่ ายใต้หลักสูตร
Orientation กับ
หลักสูตรของผู้บริหารแล้ว

ร้อยละของบุคลากรที่ดารง
งานบุคคลฯ
ตาแหน่งชานาญการ/ชานาญ
และงาน
การพิเศษจากเดิมเพิ่มขึ้น (ร้อย
แผนฯ
ละ 20 ในปี 2564)

ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนา ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการต่างๆ สาหรับ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
(ร้อยละ 100 ในปี 2564)
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หมายเหตุ

กองทรัพย์ฯ

-

-

งานบุคคลฯ ออก
หลักเกณฑ์มาแล้ว และ
จะมีการประชุมชีแ้ จงใน
ภายหลัง

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ถ้าหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
อาจจะย้ายไป ปี 63

ยุทธ
ศาสตร์ no.
(กลุยทธ์)

โครงการ

งปม.
(บาท)

KPI

ส่ว นงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่ มา
งปม

กองทรัพย์ฯ

-

การดาเนิ นการ

2(4)

20 การพัฒนา ระบบความก้าวหน้าพิเศษ
และค่าตอบแทนทางเลือก สาหรับ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง

-

2(4)

21 การประชุมชีแ้ จงเครือข่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) :
Succession Planning และ Talent
Management

5,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
ประชุมชีแ้ จง Succession
Planning และ Talent
Management (ร้อยละ 100)

2(5)

22 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan) : หน่วยงานอืน่ ๆ

100,000 ร้อยละของบุคลากรสังกัด
หน่วยงานอืน่ ๆ ที่มี IDP
(เป้าหมายดาเนินการ ปี 2562
คือร้อยละ 50 และปี 2563 คือ
ร้อยละ 100)

3(1)

23 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับระบบ
ฐานข้อมูล People Soft

3(1)

24 การพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์สาหรับ
การจัดทารายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
การบริหารงาน (BI) (Business
Intelligence)

750,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อ
การบริหาร
(ร้อยละ 100)

งานแผนฯ

งปม
ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่
โครงการยุทธ ระหว่างดาเนินการสรุป
ฯ 62
คุณลักษณะเพื่อส่งให้งาน
พัสดุดาเนินการ

3(1)

25 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
เขียนโปรแกรมภาษา People Tool
(เพื่อพัฒนา/ แก้ไขระบบงาน
สารสนเทศด้านบริหารทรัพยากร
มนุษย์และเบิกจ่ายเงินเดือน)

240,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
เขียนโปรแกรมภาษา People
Tool (ร้อยละ 100)

งานแผนฯ

งปม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการขอ
โครงการยุทธ อนุมัตจิ ากกองคลัง
ฯ 62

3(1)

26 การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (รวมอุปกรณ์สารอง
ข้อมูลระบบฐานข้อมูล Tape Backup
Auto Loader)

335,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
งานแผนฯ
งปม
พัฒนาระบบจัดเอกสารด้าน
โครงการยุทธ
ทรัพยากรมนุษย์(เป้าหมาย
ฯ 62
ดาเนินการ ปี 2562 คือร้อยละ
30 และปี 2563 คือร้อยละ 100)

3(3)

27 การพัฒนาและติดตั้งระบบสรรหา
คัดเลือกบุคลากร e- recruit (ออนไลน์)

700,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบ e – Recruiting
(ร้อยละ 100)

-

ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนา ระบบความก้าวหน้า
(ร้อยละ 100)

ร้อยละความสาเร็จในการ
งานแผนฯ
จัดเก็บฐานข้อมูล (ร้อยละ 100)
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ยังไม่ได้ดาเนินการ

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ ยัไม่ได้เนื่องจากต้องได้
ปีงปม 62 ระบบ TU-Talent ก่อน

งานพัฒฯ งปมงานพัฒฯ
ปีงปม 62

งานแผนฯ

-

หมายเหตุ

-

มีการจัดเก็บข้อมูลอยูใ่ น
ฐานข้อมูลอยูแ่ ล้ว

การพัฒนา Software
สามารถใช้งานได้แล้ว อยู่
ระหว่างดาเนินการจัดซือ้
Hardware

งปม
ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่
โครงการยุทธ ระหว่างดาเนินการสรุป
ฯ 62
คุณลักษณะเพื่อส่งให้งาน
พัสดุดาเนินการ

ย้ายไปดาเนินการในปี 63

เนื่องจากไม่สามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดจึงย้ายโครงการไป
ปีงบประมาณ 63

ยุทธ
ศาสตร์ no.
(กลุยทธ์)

โครงการ

งปม.
(บาท)

KPI

ส่ว นงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่ มา
งปม

การดาเนิ นการ

3(3)

28 การประชุมชีแ้ จงเครือข่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) :
ระบบ e-Recruitment

5,000 ร้อยละความสาเร็จของการจัด
ประชุมชีแ้ จงระบบ
e-Recruitment และ Mobile
Application (ร้อยละ 100)

งานบุคคลฯ งปมงานพัฒฯ e-Recriut เสร็จแล้ว แต่
และ
ปีงปม 62 อาจจะชีแ้ จงไม่ทัน
งานพัฒฯ

4(1)

29 การสารวจความผูกพันของบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

งานสวัสฯ

4(1)

-

เนื่องจากไม่สามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดจึงย้ายโครงการไป
ปีงบประมาณ 63

30 การออกแบบและพัฒนาสวัสดิการให้
งปม
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รายจ่ายจาก
รายได้ มธ.
ปีงปม 62

งานสวัสฯ งปม รายจ่าย ดาเนินการแล้ว
จากรายได้
มธ. ปีงปม 62

ไม่ใช่โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ แต่เป็นการ
ออกแบบและพัฒนาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการและสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

4(2)

31 โครงการ บุคลากรดีเด่น (นวัตกรรม)

200,000 ระดับความผูกพันของบุคลากร
(ร้อยละ 80)

งานพัฒฯ งปมแผนงาน ในบุคลากรดีเด่นได้เพิ่ม
พัฒฯ
มิตนิ วัตกรรมเข้าไปปีแรก
รายการ
โครงการจัด
งานเชิดชู
เกียรติฯ

4(5)

32 โครงการ “5 ส. สร้างสรรฺค”์

100,000 1. อัตราการลาออกของบุคลากร งานสวัสฯ
(ไม่เกินร้อยละ 10)
2. จานวน วัน ขาด ลา มาสาย
ของบุคลากรที่ลดลงในแต่ละปี

4(5)

33 โครงการ Happy Money

1. ระดับความผูกพันของ
บุคลากร (ร้อยละ 80)
2. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร (ร้อยละ 80)
3. อัตราการลาออกของ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไม่
เกินร้อยละ 10)

-

หมายเหตุ

งปม ของ
หน่วยงาน

25,000 1. ค่าเฉลี่ยผลตรวจสุขภาพ
งานสวัสฯ
งปม
บุคลากร (BMI)
โครงการยุทธ
2. อัตราการลาออกของบุคลากร
ฯ 62
(ไม่เกินร้อยละ 10)
3. จานวน วัน ขาด ลา มาสาย
ของบุคลากรที่ลดลงในแต่ละปี
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-

การจัดการอบรม หัวข้อ
"ออมเงินให้ถูกใจ เกษี ยณ
สบายแน่นอน" ในวันที่ 23
กรกฎาคม 2563

เนื่องจากไม่สามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดจึงย้ายโครงการไป
ปีงบประมาณ 63

ยุทธ
ศาสตร์ no.
(กลุยทธ์)

โครงการ

งปม.
(บาท)

4(6)

34 การบริการแยกลาดับเข้าคิวบุคลากร
ในการเข้ารับบริการ รพ.มธ. (ความ
ร่วมมือ มธ + รพ.มธ)

-

4(6)

35 โครงการ “ห้องสมุดยามว่าง” สมาชิก
ห้องสมุดสาหรับบุคลากร และ
บุคลากรที่เกษี ยณอายุการทางาน

-

5(1)

36 การประชุมระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

KPI

1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร (ร้อยละ 70)
2. ระดับความสุขของบุคลากร
(ร้อยละ 70)
3. ระดับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรหลังเกษี ยณอายุการ
ทางาน (ร้อยละ 70)

ส่ว นงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่ มา
งปม

งานสวัสฯ

-

งานสวัสฯ

-

ร้อยละความสาเร็จของการ
งานบุคคลฯ
จัดทาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน (ร้อยละ 100)
5,000

5(1)

37 การประชุมชีแ้ จงเครือข่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HR Network ) :
ระบบประเมินผลและเลื่อนขั้นเงินเดือน

5(1)

38 การปรับปรุงระบบสมรรถนะประจา
ตาแหน่งงานของบุคลากร

5(1)

39 การพัฒนาวิธีการ หลักเกณฑ์ ในการเข้าสู่
ตาแหน่งบริหารแบบไม่มีวาระ (หัวหน้า
งาน ผูอ้ านวยการกอง และเลขานุการ
คณะ/สานัก/สถาบัน)

5(2)

ร้อยละความสาเร็จของการ
ประชุมชีแ้ จงระบบประเมินผล
และเลื่อนขั้นเงินเดือน (ร้อยละ
100)

งานบุคคลฯ
และ
งานพัฒฯ

ร้อยละความสาเร็จการพัฒนา
วิธีการ หลักเกณฑ์ ในการเข้าสู่
ตาแหน่งบริหารแบบไม่มีวาระ
(หัวหน้างาน ผู้อานวยการกอง
และเลขานุการคณะ/สานัก/
สถาบัน) (ร้อยละ 100)

40 การสร้างกลไกการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
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งานบุคคล
ฯและงาน
แผนฯ

ดาเนินการแล้ว

เนื่องจากไม่สามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดจึงย้ายโครงการไป
ปีงบประมาณ 63
วางแผนจะจัดประชุม
ปลายเดือนมิถุนายน

งปม
โครงการยุทธ
ฯ 62

212,700 จานวนตาแหน่งที่มีการปรับปรุง งานแผนฯ
งปม
สมรรถนะ (ปี 2562 คือ 15
และ
โครงการยุทธ
ตาแหน่ง และปี 2563 คือ 33
งานพัฒฯ ฯ ปีงปม 62
ตาแหน่ง)
และ งปม
งานพัฒฯ ปี
งปม 62
-

การดาเนิ นการ

-

อยูร่ ะหว่างการจัดทา
สมรรถนะ ของตาแหน่ง
นักทรัพยากรมนุษย์ ก่อน
โดยเริม่ ด้วยการรวบรวม
JD (30 พ.ค. 62)
งานบุคคลฯ อยูร่ ะหว่าง
การรวบรวมข้อมูล เพื่อ
จัดทาหลักเกณฑ์

หมายเหตุ

ไม่ใช่โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ แต่เป็นการ
ออกแบบและพัฒนาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการและสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ยุทธ
ศาสตร์ no.
(กลุยทธ์)

โครงการ

40.1 การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ ละบริหารองค์ความรูใ้ ห้เป็น
ระบบ (Knowledge Management)

40.2 การทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)
40.3 การเสริมแรงบวกโดยการให้ทุน
สนับสนุนการพัฒนา/ ผลิตนวัตกรรม
และการใช้ระบบการให้คา่ ตอบแทน

KPI

61,800 ร้อยละความสาเร็จของการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ ละบริหารองค์ความรูใ้ ห้
เป็นระบบ (เป้าหมายในปี 2562
คือร้อยละ 100 ปี 2563 คือ
ร้อยละ 100 และปี 2564 คือ
ร้อยละ 100)
75,000 ร้อยละของบุคลากรมีผล
คะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 50)

ส่ว นงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่ มา
งปม

การดาเนิ นการ

งานแผนฯ
งปม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
และ
โครงการยุทธ
งานพัฒฯ
ฯ 62

250,000 ร้อยละของบุคลากรที่มีผล
คะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษระดับค่อนข้างสูง
(ร้อยละ 5)

งานแผนฯ
งปม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
และ
โครงการยุทธ
งานพัฒฯ
ฯ 62

40.3.2 ค่าตอบแทนการพัฒนา
นวัตกรรม

200,000 จานวนของผลงานนวัตกรรม
(20 ผลงาน / ปี)

งานแผนฯ
งปม
และ
โครงการยุทธ
งานพัฒฯ
ฯ 62

41 โครงการสร้างเครือข่าย HR ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (HR
Network)

5(3)

42 โครงการเครือข่าย HR กับหน่วยงาน
ภายนอก

43 การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒดิ า้ น
วิชาการ

35,000 ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนา
เครือข่ายการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภายในมหาวิทยาลัย
(เป้าหมายดาเนินการ ปี 2562
คือร้อยละ 100 ปี 2563 คือ
100 และปี
2564 คือ
30,000 ร้ร้ออยละ
ยละความส
าเร็จของการ

-

พัฒนา
เครือข่ายการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับหน่วยงายภายนอก
(เป้าหมายดาเนินการ ปี 2562
คือร้อยละ 100 ปี 2563 คือ
ร้ร้ออยละ
100 และปี
2564 คือ
ยละความส
าเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการ (ร้อยละ 50)
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หมายเหตุ

งานแผนฯ
งปม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
และ
โครงการยุทธ
งานพัฒฯ
ฯ 62

40.3.1 ค่าตอบแทนความสามารถ
ทางภาษา (ยกเว้นตาแหน่งนักวิเทศ
สัมพันธ์)

5(3)

6(1)

งปม.
(บาท)

-

งานพัฒฯ

งปม
มีการสร้างเครือข่ายผ่าน
โครงการยุทธ การสร้าง Group Line
ฯ 62
แล้ว แต่ยงั ต้องมีการสร้าง
กิจจกรรมสัมพันธ์อกี

งานพัฒฯ

งปม
มีการสร้างเครือข่าย ที ม.
โครงการยุทธ เชียงใหม่ และ ม.สุรนารี
ฯ 62
(เดือน เม.ย.)

งาน
พิจารณาฯ

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

เนื่องจากไม่สามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาที่
กาหนดจึงย้ายโครงการไป
ปีงบประมาณ 63

ยุทธ
ศาสตร์ no.
(กลุยทธ์)

โครงการ

งปม.
(บาท)

KPI

ส่ว นงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่ มา
งปม

6(2)

44 ระบบติดตามความก้าวหน้าในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

-

6(3)

45 การสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

50,000 ร้อยละของการกรอกข้อมูลลง
งาน
งปมงานพัฒฯ ดาเนินการแล้ว
ในแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 /
พิจารณาฯ ปีงปม 62
หนังสือรับรองการเผยแพร่
ผลงานที่ใช้ประกอบการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการถูกต้อง ไม่
มีการส่งคืนแก้ไข (เป้าหมายใน
ปี 2561 คือร้อยละ 80 และ ปี
2562 คือ ร้อยละ 90)

6(3)

46 การสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจเรือ่ ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยเรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
เงินรายได้ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2561

60,000 ร้อยละความสาเร็จของการจัด
สัมมนาซักซ้อมความเข้าใจเรือ่ ง
ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยเรือ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานเงินรายได้ให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 100)
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47 โครงการคลินกิ ส่งเสริมวิชาการ ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

255,800 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีการขอตาแหน่งทาง
วิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการที่มีการขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ 65
ภายใน 5 ปี)

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการตามกรอบเวลาที่
กาหนด (ร้อยละ 80)

งาน
พิจารณาฯ

อยูร่ ะหว่างดาเนินดาร

งาน
งปมงานพัฒฯ ดาเนินการแล้ว
พิจารณาฯ ปีงปม 62

งานบุคคล
งปม
ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒแิ ล้ว
และงาน โครงการยุทธ อยูร่ ะหว่างการเขียน
พิจารณาฯ
ฯ 62
โครงการและการ
เตรียมการประชาสัมพันธ์

งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการปี 2562
1. งบประมาณโครงการแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 จานวน 5,000,000 บาท
2. งบประมาณการจัดฝึกอบรม งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 จานวน 4,000,000 บาท
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