รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย (ประจําปงบประมาณ 2563)
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการวางแผนและการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย
1.1 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลัง ป 2560-2564
1.2 การพัฒนาระบบการวางแผนสืบทอดงาน
(Succession Planning)

2

3

งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม / โครงการ
ยังไมไดดําเนินการ กําลังดําเนินการ ดําเนินการแลว

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

-

งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ

ม.ค. 63 – มี.ค. 63

50,000

งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ

ม.ค. 63 – มี.ค. 63



ต.ค. 62 – มิ.ย. 63





25,000

งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ
และงานบริหารบุคคลฯ
งานสวัสดิการฯ

ต.ค. 62 – มิ.ย. 63



30,000

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ต.ค. 62 – ธ.ค. 62



30,000

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ม.ค. 63 – มี.ค. 63



250,000

งานแผนทรัพยากรมนุษยฯและ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เม.ย. 63 – มิ.ย. 63



ต.ค. 62 – มิ.ย. 63



ต.ค. 62 – ก.ย. 63



1.3 การพัฒนาระบบ HR Audit

50,000

1.4 โครงการพัฒนารูปแบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
โครงการปรับปรุงสมรรถนะ
2.1 การพัฒนา Core Competency
2.2 การพัฒนาสมรรถนะดานบริหาร (Managerial
Competency)
2.3 การปรับปรุงระบบสมรรถนะประจําตําแหนงงานของ
บุคลากร
โครงการสงเสริมกลไกการสงเสริมศักยภาพบุคลากร
3.1 การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและบริหารองค
ความรูใหเปนระบบ (Knowledge Management)
3.2 การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English
Proficiency)
3.3 การเสริมแรงบวกโดยการใหทนุ สนับสนุนการพัฒนา/
ผลิตนวัตกรรมและการใชระบบการใหคาตอบแทน
3.4 โครงการบุคลากรดีเดน (นวัตกรรม)

งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ
และงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ
125,000
และงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ
450,000
และงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
200,000 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
-

ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ม.ค. 63 – มี.ค. 63



1

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลา

50,000

งานบริหารบุคคลฯ

ต.ค. 62 – ก.ย. 63



180,500

งานพิจารณาฯ
และงานบริหารบุคคลฯ

เม.ย 63 – ก.ย. 63



งานบริหารบุคคลฯ

ม.ค. 63 – มี.ค. 63



-

งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ

ต.ค. 62 – มี.ค. 63



-

งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ

ต.ค. 62 – มี.ค. 63



200,000

งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ
และงานบริหารบุคคลฯ

ต.ค. 62 – มี.ค. 63



-

งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ
งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ
งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ

ต.ค. 62 – มิ.ย. 63
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
ต.ค. 62 – มิ.ย. 63





5.1 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย

20,000

งานแผนทรัพยากรมนุษยฯ
และงานบริหารบุคคลฯ

ม.ค. 63 – มิ.ย. 63



5.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงงานและทักษะ
ทางดานวิชาชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ)

300,000

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ต.ค. 62 – ก.ย. 63



-

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการใหบริการงานดานทรัพยากรมนุษย
4.1 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น HR TU บนโทรศัพทมือถือและ
แท็บเล็ต
4.2 โครงการพัฒนาระบบการสรรหาบุคคล Recruit
4.3 การพัฒนาเครื่องมือประเมินในการเขาสูต ําแหนงบริหาร
แบบไมมีวาระ (หัวหนางาน ผูอํานวยการกอง และ
เลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน)
4.4 โครงการพัฒนาระบบขอรับบริการดานบุคคลออนไลน
4.5 โครงการพัฒนาระบบรายงานขอมูลสถิตดิ านบุคคล
4.6 โครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย

5

ผลการปฏิบัติกิจกรรม / โครงการ
ยังไมไดดําเนินการ กําลังดําเนินการ ดําเนินการแลว

ผูรับผิดชอบ

3.5 เงินสนับสนุนคาใชจายในการทําผลงานที่แสดงความเปน
ชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญหรือผูเ ชี่ยวชาญพิเศษ
3.6 โครงการคลินิกสงเสริมวิชาการ ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ
3.7 คูมือการขอตําแหนงชํานาญการ/ ชํานาญการพิเศษ
และ คูมือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
4

งบประมาณ
(บาท)

Super Staff through HDR

2

ที่

โครงการ / กิจกรรม
5.3 โครงการสรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจํา
ตําแหนงของบุคลากรทุกระดับ
5.4 การพัฒนา TU - Talent
5.5 การพัฒนา Successor
5.6 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan) และการสรางรูปแบบ
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล: หนวยงาน
อื่นๆ
5.7 การพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
5.8 โครงการพัฒนาตามแนวความคิด Happy Workplace
"HAPPY SOUL"

งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติกิจกรรม / โครงการ
ยังไมไดดําเนินการ กําลังดําเนินการ ดําเนินการแลว

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

150,000

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ม.ค. 63 – มี.ค. 63

200,000
200,000

กองทรัพยากรมนุษย
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เม.ย 63 – มิ.ย. 63
เม.ย 63 – มิ.ย. 63

220,000

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เม.ย 63 – มิ.ย. 63



200,000

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เม.ย 63 – มิ.ย. 63



170,200

งานสวัสดิการฯ

เม.ย 63 – มิ.ย. 63





5.9 โครงการสรางเครือขาย HR ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

50,000

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ม.ค. 63 – มี.ค. 63
และ
ก.ค. 63 – ก.ย. 63

5.10 โครงการสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอ
ตําแหนงทางวิชาการใหแกคณาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

98,800

งานพิจารณาฯ

เม.ย 63 – มิ.ย. 63
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สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย ประจําปงบประมาณ 2563 ไดมีการปรับแผนตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ซึ่งไดรับการจัดสรรลดลงจาก
แผนเดิมที่ตั้งไว จึงไดมีการวิเคราะหโครงการที่จะสามารถดําเนินการได ภายใตงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
โดยในปงบประมาณ 2563 มีจํานวนโครงการทั้งหมด 30 โครงการ ดังนี้
1. โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.33
2. โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 46.66 และ
3. โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 40
การดําเนินการโครงการที่ไมเปนไปตามแผนสืบเนื่องจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรลดลง จึงไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ เชน โครงการตาง ๆ ภายใตโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการใหบริการงานดานทรัพยากรมนุษย อีกทั้งผูดําเนินโครงการมีจํานวนโครงการที่จะตองรับผิดชอบจํานวนมาก และมีงานหรือภารกิจอื่น ๆ
ที่จะตองทําอีกมาก จึงไมสามารถดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวได ประกอบกับมหาวิทยาลัยประสบกับสถานการณ COVID-19 จึงทําใหหลายโครงการไมสามารถ
ดํา เนิ น งานให เ ป น ไปตามแผนที่ กํา หนดไว ได เนื่องจากรูป แบบการดํา เนิน โครงการไมเ หมาะสมที่จ ะดําเนิน การภายใตส ถานการณเช น นี้ ดั งนั้น จึงตอ งมีการปรับ รูป แบบ
การดําเนินงานโครงการและเลื่อนระยะเวลาการดําเนินงานออกไป

4

