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การบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลัง  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีอัตราบุคลากรทุกประเภทท่ีจางจากเงินงบประมาณแผนดินและงบรายไดสวนงาน ท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ประมาณ 8,800 อัตรา ในการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยไดสรางมาตรฐานการบริหารอัตรากําลังท้ังเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เนนการใชคนท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาจัดสรรอัตรา จากเกณฑมาตรฐานและขอมูลตางๆ 
ไดแก เกณฑ สกอ. เกณฑสภาวิชาการ FTES นโยบายมหาวิทยาลัยท่ีตองการใหมีสัดสวนสายวิชาการตอสายสนับสนุน ไมเกิน 1 : 0.75 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนหลักสูตร (ไทยและนานาชาติ) ตอจํานวนนักศึกษา จํานวนผลงานทางวิชาการตอจํานวนสายวิชาการ 
จํานวนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ ในฐาน Scopus และเมื่อมหาวิทยาลัยไดวิเคราะหอัตรากําลังตามเกณฑและขอมูลดังกลาว พบวา หลาย
หนวยงานมีสัดสวนจํานวนบุคลากรเกินเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบกับปจจุบันมหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจางจากเงินงบประมาณแผนดิน (อัตราใหม) เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีอัตราเกินกวาจํานวนท่ีสํานักงบประมาณจัดสรรให สงผล
ตอการบริหารจัดการอัตรากําลังในภาพรวมมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือใหหนวยงาน
สามารถดําเนินการตามพันธกิจหลักการเปดหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการของคณะได ดังน้ี 

1.1 สายวิชาการ ใหหนวยงานท่ีมีความจําเปนตองจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพ่ือปฏิบัติงาน ตามนโยบายหรือ
โครงการสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุมัติไว ใหดําเนินการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชเงินรายไดของสวนงานไปพลางกอนจนกวา
มหาวิทยาลัยจะไดรับการจัดสรรอัตราจากสํานักงบประมาณ   

สําหรับการบรรจุนักเรียนทุน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาบรรจุเฉพาะนักเรียนทุนท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ โดยใชงบประมาณ
แผนดิน สําหรับนักเรียนทุนอ่ืน ใหสวนงานดําเนินการบรรจุโดยใชเงินรายไดสวนงาน 

นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยไดจัดสรรอัตราสายวิชาการเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุใหแกหนวยงานเพ่ิมเติม และไดกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ จางพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ ใหสวนงานสามารถจางบุคคลเขาปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานโดยจางจาก
เงินรายไดสวนงาน เพ่ือปฏิบัติงานท่ีมีความสําคัญ หรือความจําเปน เรงดวนได ทําใหหนวยงานตาง ๆ ยังคงมีอัตรากําลังท่ีเพียงพอสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 สายสนับสนุนวิชาการ ในภาพรวมมหาวิทยาลัยใหคงอัตราไวกอนแตยังไมมีการบรรจุ ยกเวนในสายงานวิชาชีพ ท่ีตอง
ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ โครงการบริการเพ่ือประชาชน และโครงการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัย และในตําแหนงท่ีมีความจําเปน
และขาดแคลน จะไดรับการจัดสรรอัตราเพ่ือใหสามารถบริหารงานไดอยางตอเน่ือง 

การสรรหา วาจาง บุคลากรใหม 

การสรรหาวาจางบุคลากรสายวิชาการ  

มหาวิทยาลัยไดมีการปรับหลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวิชาการใหมีมาตรฐาน เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ี
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนโดยเนนการคัดเลือกจากผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
อยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอกและผาน Ph.D Candidate แลว โดยกระบวนสรรหาจะใชวิธีการคัดเลือกซึ่งมี 2 วิธี คือ  

1) โดยการประกาศรับสมัครท่ัวไป ผูเขารับการคัดเลือกจะตองมีการสอบ หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  

2) โดยเรียกผูท่ีมีความรูความสามารถดีเดนเฉพาะรายมาเขารับการคัดเลือก จะคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดีเดน โดย
พิจารณาจากวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณการทํางาน ถาดีเดนเพียงพอจะเชิญเขามารับการ
คัดเลือก  

 

การสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการดําเนินการดังน้ี   

(1) กรณีฝายทรัพยากรมนุษย เปนผูดําเนินการสรรหา โดยสวนงานเปนผูกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ทักษะ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร หรือสมรรถนะของตําแหนงท่ีตองการ และแจงใหฝายทรัพยากรมนุษยดําเนินการเปดสอบแขงขัน โดยมีการ
ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป ความรูเฉพาะตําแหนง และการสัมภาษณ  

(2) กรณีสวนงานเปนดําเนินการสรรหาเอง สวนงานจะตองขออนุมัติตออธิการบดีเพ่ือขอเปดสอบเอง ซึ่งจะใชวิธีการคัดเลือก
ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  



   

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีปฐมนิเทศพนักงานใหมท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือใหทราบทิศทางและนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบท่ีตองรู ความกาวหนาในอาชีพ แนวทางการพัฒนาบุคลากร สิทธิประโยชนและสวัสดิการท่ีไดรับ และชวย
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดได รวมท้ังไดสรางความรักความศรัทธาตอ มธ. ใหเกิดข้ึนกับตัวบุคคล โดยนําสมรรถนะ
เรื่องความเปนธรรมศาสตร ปลูกฝงใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การจัดการสภาพแวดลอม สวัสดิภาพ และความปลอดภัย 

 มธ. จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสถานท่ี 
ปรับปรุงทัศนียภาพและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยจัดทําแปลงผักปลอดสารพิษ ดําเนินกิจกรรม 5 ส (cleaning day) อํานวยความสะดวกแก
บุคลากรชาวธรรมศาสตรใหไดรับความสะดวกสบายจากการทํางาน เชน ดานการเดินทางจัดใหมีรถสวัสดิการรับ – สงบุคลากรในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหสวนลดอัตราคาหอพัก มีศูนยบริการแจงเหตุฉุกเฉิน 24 ชม. เพ่ือรับแจงเหตุและใหความชวยเหลือ จัดใหมี
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในทุกจุดมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดระบบรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามหมวด 6 หัวขอ 
ระบบความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย) จัดจางบริษัททําความสะอาด และดูแลสวนเพ่ือใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน มีการจัดตรวจ
สุขภาพประจําปมาอยางตอเน่ือง  

การออกแบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกดาน และทุกประเภทของบุคลากร โดยสวัสดิการที่ไดรับจะไดรับตั้งแต
พนักงานแรกเขา พนักงานที่มีครอบครัวซึ่งประกอบดวย บิดา มารดา คูสมรส และบุตร รวมทั้งกลุมพนักงานสูงวัย มหาวิทยาลัยตั ้ง
คณะกรรมการสวัสดิการตาง ๆ ในแตละประเภทของสวัสดิการ เพื่อดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง กําหนดหลักเกณฑ ประกาศ 
สวัสดิการตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรไดรับสวัสดิการตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม และสภาพพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการแบงเปนประเภทของสวัสดิการ ดังตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1 สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล มธ. (จายจากเงินรายไดและเงินกองทุนบริหารบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ประเภทสวัสดิการ ขาราชการ 
ขรก. 

เปลี่ยน
สถานภาพ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน
เงินรายได 

ลูกจาง
ชั่วคราว 
(งบคลัง) 

หมายเหต ุ

1. สวัสดิการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย        

   1.1 เงินสมทบคารักษาพยาบาล        

   1.2 การตรวจสุขภาพประจําป        

   1.3 จัดกระเชาเยี่ยมผูปวยซ่ึงเปน
คนไขในโรงพยาบาล 

      
 

2. สวัสดิการเก่ียวกับที่อยูอาศัย        

   2.1 โครงการสวัสดิการที่อยูอาศัย 
(ชวยเหลือคาดอกเบี้ย) 

      
 

   2.2 มธ. ออกหนังสือผานสิทธิเพื่อกู
เงินจากสถาบันการเงินที่มีขอตกลงใน
การหักเงินเดือน ณ ที่จาย ชําระหนี้
คาที่อยูอาศัยใหแกสถาบันการเงิน 
ไดแก 

     -  โครงการเงินกูสวัสดิการไมมีเงิน
ฝาก 

     - โครงการเคหะสินเชื่อธนาคาร
ออมสิน 

      

 

3. สวัสดิการเก่ียวกับการชวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

      
 

   3.1 เงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร        

4. สวัสดิการเก่ียวกับความปลอดภัย
ในชีวิตและสขุภาพ 

      
 



   

ประเภทสวัสดิการ ขาราชการ 
ขรก. 

เปลี่ยน
สถานภาพ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน
เงินรายได 

ลูกจาง
ชั่วคราว 
(งบคลัง) 

หมายเหต ุ

   4.1 การประกันชี วิ ต  อุบั ติ เห ตุ  
(กลุม) 

      
 

   4.2 การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และ
สุขภาพ ของ พนง. มธ. 

      
 

   4.3 การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และ
สุขภาพ ของบุคคลในครอบครัวของ 
พนง. มธ. 

      

 

5. สวัสดิการเก่ียวกับการชวยเหลือ
คาทําศพ 

      
 

   5.1 เงินชวยเหลือคาทําศพและคา
พวงหรีด 

      
*กรณีตอง
ไมไดรับเงิน
ทดแทนจาก
ประกันสังคม 

   5. 2 เ งิ น ท ด แ ท น ข า ร า ช ก า ร 
เนื่ อ งจากการ เ สียชี วิ ตห รือได รับ
อันตรายแกรางกายและจิตใจ 

  *    

   5.3 ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือ
เพื่อนครู (ช.พ.ค. - ช.พ.ส.) 

      
 

6. เงินคาหนังสือและคาถายเอกสาร
ทางวิชาการ 

      
 

7. เงินชวยเหลือคาครองชีพ        

8. เงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
เชน อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย 

      
 

9.  เงินชวยเหลือค าหนวย กิตใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท (นอก
เวลาราชการ) ใน มธ. (สําหรับสาย
สนับสนุนวิชาการ) 

      

 

10. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ        

11. กองทุนประกันสังคม        

12. เงินชวยเหลือคา เครื่องแบบ
ลูกจาง 

    *  *พนง.เงิน
รายได

ตําแหนง
ลูกจางประจาํ 

13. ชมรมผูเกษียณอายุราชการ มธ.       *บุคลากรที่
เกษียณอาย ุ

 มหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอสวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยจัดให เพ่ือนํามาปรับปรุงสวัสดิการให
สอดคลองกับความตองการ ซึ่งผลการสํารวจ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหในระดับมาก 

ความผูกพันของบุคลากร: Workforce Engagement 

 เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดการบริหารอยางมีสวนรวม มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูบริหารหนวยงานจัดใหมีการประชุมคณาจารยประจํา
คณะ/หนวยงาน เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการบริหารงานของคณะเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง เกิดการสื่อสารท่ีเปดกวาง รับฟง
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารและดําเนินการหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยร วม กับมหาวิทยาลัยมหิดลออกแบบสํารวจการผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (HAPPINOMETER) ซึ่งผลการสํารวจพบวา บุคลากรมีระดับความสุขภาพรวม 60.8 คะแนน อยูในระดับมีความสุข 



   

ในดานความผอนคลาย (Happy relax) อยูในระดับ 53.5 ดานสุขภาพทางการเงิน (Happy money) อยูในระดับ 56.7 และ ดานสังคม 
(Happy society) อยูในระดับ 56.9  

โดยในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในเรื่องโครงการ Happy Money “เปลี่ยนหน้ีเปนเงิน
ออมได เกษียณสบายแนนอน” เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนการบริหารหน้ี วางแผนการออมเงินเก็บไวใชในยาม
เกษียณ บุคลากรสามารถบริหารเงิน บริหารหน้ีสินไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีเงินออม เมื่อปญหาหน้ีสินหมดไป ก็จะเกิดความมั่นคงใน
ชีวิต มีความสุขในการทํางานและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด “องคกรแหงความสุข” หรือ Happy Workplace  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินขีดความสามารถตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน 
โดยแบงเปนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน รอยละ 80 สมรรถนะ (สมรรถนะประจําตําแหนงงาน และสมรรถนะดานการบริหาร) รอยละ 10 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอีกรอยละ 10 ซึ่งผูประเมินกับผูถูกประเมินจะจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือใหการประเมินผลมีความโปรงใสและชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจะมีการเลื่อนคาจางไดไมเกินรอยละ 6 ท้ังน้ี พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการผูใดมีผลการประเมินไมผานเกณฑภาระงานข้ันต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะไดเลื่อนคาจางไดไมเกินรอยละ 
3 หรือสงผลสอบลาชา 1 ภาคการศกึษา จะไดรับการเลื่อนคาจางไดไมเกินรอยละ 2 ถามีผูใดมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑมาตรฐานจะถูก
สงไปเขารับการพัฒนา และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสามารถวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดอยางชัดเจน และเปนกลไกในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  

มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจายเงินเดือนใหแกผูปฏิบัติงานแยกสายวิชาการกับสายสนับสนุนวิชาการตามตําแหนงและระดับ
คุณวุฒิ และนอกเหนือจากเงินเดือนแลว มหาวิทยาลัยไดจายคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหลายเรื่องเพ่ือกระตุนให
ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน ไดแก คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในตําแหนง
ขาดแคลนและหายาก คาตอบแทนพิเศษผูปฏิบัติงานท่ีใชความรูทางดานภาษาตางประเทศ คาตอบแทนเพ่ือเงินเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
คาตอบแทนประเภทตําแหนงทางวิชาการ เงินประจําตําแหนงชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ เปนตน   

นอกจากน้ันมีการกําหนด performance ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย  และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตั้งแต
กระบวนเริ่มการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงาน โดยรับผู ท่ีจบปริญญาเอก หรือมีตําแหนงทางวิชาการ และผานเกณฑมาตรฐาน
ภาษาตางประเทศ มีการทดสอบความฉลาดทางอารมณ เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความพรอมท้ังทางกายและใจ คิดวิเคราะห สื่อสารแกปญหาได 
และมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานภาระงานใหอาจารยสามารถเลือกภาระงานตามความถนัดได (ภาระงานสอน วิจัย และหรือบริการวิชาการ) 
เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อน performance ในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยได และสวนงานท่ีมีผล performance เปนไปตามเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะจัดสรรวงเงินเลื่อนคาจางเพ่ิมใหแกสวนงานไมเกินรอยละ 0.1 ไปจัดสรรเพ่ิมใหแกผูท่ีมีผลการประเมิน
ตั้งแตระดับดีข้ึนไป หรือบุคลากรท่ีมีสวนสงเสริมและผลักดัน performance ของคณะ โดยสวนงานจะตองท่ีมีผลการประเมิน ไดแก ดาน
งานวิจัย ดานงานสอนดานบริการสังคม หรือดานงานบริหาร เปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากน้ันยังจัดใหมีการทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษ เพ่ือสนับสนุนใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับชาวตางชาติ และรวมขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดได 
 

การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร และผูนํา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และ
การพัฒนาตามความตองการของบุคลากร ผูบริหาร โดยไดจัดทําเสนทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU - 
Development Roadmap) และไดมีการพัฒนา 5 กลุมหลัก ดังน้ี 

1. การพัฒนาผูบริหาร ไดพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผูบริหารอยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยมีการจัดอบรมผูบริหารท้ัง 3 ระดับ ไดแก 
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับตน เพ่ือยกระดับความรูความสามารถ และเตรียมความพรอมใหกลุมผูบริหารรุน
ใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการกาวเขาสูตําแหนงบริหารขององคกร โดยในปงบประมาณ 2562 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรท้ังระบบ 
และแบงกลุมผูบริหารเปน 2 กลุม ไดแก 

1) การพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Thammasat University - Executive Development Program - TU-EDP) ประกอบดวย 
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/ สถาบัน ซึ่งเปนผูบริหารสายวิชาการ และดํารงตําแหนงแบบมี
วาระ 

2) การพัฒนาผูบริหารสายสนับสนุนวิชาการ (Thammasat University - Management Development Program - TU-
MDP) ประกอบดวย ผูอํานวยการกอง เลขานุการกอง หัวหนางาน ซึ่งเปนผูบริหารสายสนับสนุนวิชาการ และดํารงตําแหนงแบบไมมีวาระ 



   

หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม ภายใต Theme: The disruptive World แบงออกเปน 3 Modules ไดแก 1) The World of Next 
Generation 2) Thammasat: Defining the Future 3) Soft Skills for Executive ซึ่ง Module ท่ี 1 ผูบริหารท้ัง 2 กลุมจะเรียนรูและทํา
กิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค และเช่ือมความสัมพันธ ผูบริหารทุกระดับใหสามารถประสานงานกันได
อยางสอดคลอง เพ่ือมุงสูเปาหมายเดียวกัน สําหรับ Module ท่ี 2 และ 3 ประกอบดวยการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน อบรม
เชิงปฏิบัติการ และลงมือทํา Project ผูบริหารแตละกลุมจะถูกแยก เพ่ือพัฒนา project ท่ีขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานใหสอดคลองกับระดับบริหาร ตอไป 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหหนวยงานตางๆ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของผูบริหารสายสนับสนุน
วิชาการ ไดแก เลขานุการคณะ วิทยาลัย สํานักงาน สถาบัน ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน เพ่ือใหหนวยงานสามารถวางแผนการพัฒนา
บุคลากรเหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถทําใหเกิดการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเน่ือง และเตรียมความพรอมในการทํางานใน
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน และไดจัดทําราง Manareial Competency ใหม เพ่ือกําหนดสมรรถนะ ความรู ความสามารถท่ีจําเปนของผูบริหาร ในการ
ท่ีจะขับเคลื่อนนโยบาย งานใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาพนักงานใหมสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการนิเทศอาจารยใหม และปฐมนิเทศ
พนักงานใหมเปนประจําทุกปเพ่ือใหพนักงานใหมไดรับทราบบทบาท หนาท่ี จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และเรียนรูวัฒนธรรมองคกร จิต
วิญญาณธรรมศาสตร อันจะทําใหพนักงานใหมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรการปฐมนิเทศของบุคลากรท้ัง 2 สาย เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ISO9001: 2015 ท่ีไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยใหความรูดานคุณภาพกับพนักงานท่ีเขาใหม โดยไดเพ่ิมเน้ือหา นโยบายคุณภาพ เปาหมาย ของ
มหาวิทยาลัย และ มคอ. ในโครงการนิเทศอาจารยใหม เพ่ิมเน้ือหาการทํางานอยางมีคุณภาพ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานใน
ศตวรรษท่ี 21 ในโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม  

3. การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอาจเปนการพัฒนาตาม function หนาท่ีของงานหรือตาม Competency ของผูปฏิบัติงาน เปน
ตน เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือตามเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอยางรวดเร็ว เพ่ือใหมั่นใจ
วาบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ 

เน่ืองจากในปงบประมาณ 2562 การจัดทํา JD/JA/JS ของมหาวิทยาลัย ในสวนของสํานักกงานอธิการบดี และการแบงประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย ยังไมแลวเสร็จ จึงไมสามารถพัฒนา Functional Competency ไดตามแผนท่ีกําหนดไว 

4. การพัฒนาทักษะทางภาษา มีการสงเสริมทักษะดานภาษาใหแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก จัดสรรทุนระยะสั้นเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูทางดานภาษา ณ ตางประเทศ และดําเนินการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TU - STEPS สําหรับพนักงานเงินรายได มีการ
ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือวัดระดับความสามารถทางภาษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือนําขอมูลการทดสอบมา
ใชวางแผนพัฒนาบุคลากร 

นอกจากน้ี มีการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขารับทุนเพ่ิมพูนความรูดานภาษาในตางประเทศ ตองทํางานเก่ียวของกับความ
เปนนานาชาติและตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก ถึงดีเดน หากมีคะแนนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑจะตองอบรม
ภาษาอังกฤษ 30 ช่ัวโมง และสอบผานมาตรฐานท่ีสถาบันภาษากําหนด  

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีรูปแบบการจัดโครงการท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ จากเดิมท่ีจัดแบบบรรยายเพียงอยางเดียว ได
เปลี่ยนเปนการจัดแบบมีสวนรวม เรียนรูแบบ Active Learning เรียนรูจากกรณีศึกษา มากข้ึน นอกจากน้ี หลักสูตรการอบรมระยะยาวยังให
บุคลากรไดจัดทําโครงการ เพ่ือใหบุคลากรไดคิด วิเคราะหและใชความสามารถท่ีมีรวมพัฒนาธรรมศาสตรในอนาคต ซึ่งการทําโครงการ
ดังกลาวจะมีการพิจารณาใหรางวัล และแนวคิดจากการทําโครงการ น้ันๆ อาจนําไปสูการนําไปเปนโครงการท่ีมีการปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือหนวยงานได 



   

 
รูปท่ี 5.1 เสนทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-Development Roadmap) 

ในสวนของการจัดหลักสูตรการพัฒนาตามความตองการของบุคลากร น้ัน ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย มีการสอบถามความ
ตองการของบุคลากรผานแบบสอบถามวาบุคลากรตองการเรียนรูหรือพัฒนาเรื่องใดเพ่ิมเติม แลวนําความตองการน้ันมาวิเคราะห Training 
need / Training Want ของบุคลากร และพิจารณาประกอบกับนโยบายของผูบริหารวาเรื่องอะไรท่ีจําเปนตอการพัฒนาบุคลากร และมี
ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ในป 2562 มหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี สํานักงานทะเบียนนักศึกษา และ สํานักงานศูนยเทคโนโลยี
และสารสนเทศ จัดทํา Job Analysis (JA) Job Description (JD) Job Specification (JS) ในทุกตําแหนงและทุกระดับ ตอจากป 2561 
เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหความรู ทักษะ ความสามารถดานการคิด/บุคลิกภาพ ของบุคลากร เพ่ือนํามาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานในหนาท่ีหลักจริง  

วิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการพัฒนา ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยมีการประเมินผลการ
เรียนรูจากการอบรมพัฒนาท้ังแบบระยะสั้นและระยะยาว พรอมท้ังติดตามผลการเรียนรูของบุคลากรท่ีเขารับการอบรม เชน อบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบ TU STEPS ของพนักงานเงินรายได บุคลากรท่ีผานการอบรมแลวสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการสอบหรือไม 
จะไดนํามาเพ่ิมเติมรายละเอียดในการอบรมครั้งตอไปใหมีความเขมขนยิ่งข้ึน หรือการอบรม R2R ผูเขาอบรมสามารถนําความรูท่ีไดไป
ประยุกตใชเพ่ือสรางผลงานในการขอตําแหนงท่ีสูงข้ึนหรือไม 



   

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  

1. การตอสัญญาจาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กําหนดใหบุคลากรรับการประเมินเพ่ือตอสัญญาจางตามประกาศมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีและการประเมินเพ่ือตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และให
ปฏิบัติงานตามชวงระยะเวลาของอายุสัญญาจาง ดังตอไปน้ี 

สัญญา
ที่ 

อายุสัญญาจาง 

เงื่อนไขการตอสัญญาจาง 

สายวิชาการ 
ที่จางกอน 1 พ.ค.58 

สายวิชาการ 
ที่จางตั้งแต 1 พ.ค.58 

สายสนับสนุน
วิชาการ 

1 2 ป ตําแหนงอาจารย  

ตามช ว งอายุ
ของสัญญาจาง 

2 3 ป ตองไดตําแหนง ผศ. 
(ขอขยายสัญญาได 1 ป ไมเกิน 2 คร้ัง) 

ตองไดตําแหนง ผศ.หรือยื่นขอ ผศ. ภายใน 6 
เดือน (วุฒิโท/เอก) 

3 5 ป ตองไดตําแหนง รศ. 
(ขอขยายสัญญาได 1 ป ไมเกิน 2 คร้ัง) 

ตองไดตําแหนง ผศ.หรือยื่นขอ ผศ.  
(ขอขยายสัญญาได 1 ป ไมเกิน 2 คร้ัง) (วุฒิ
โท) 

4 จนเกษียณอายุ
ราชการ 

  

2. Career Path สายวิชาการและ สายสนับสนุนวิชาการ 

ความกาวหนาในการทํางานของบุคลากรสายวิชาการ คือ การไดรับตําแหนงทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดเง่ือนไขในการ
ตอสัญญาจางของอาจารย ใหอาจารยทุกคนตองทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งจะเปนการกระตุนให
อาจารยตองทําผลงานเพ่ือความกาวหนาในอาชีพของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยไดมีโครงการสัมมนาหลักเกณฑและวิธีการขอตําแหนงทาง
วิชาการใหแกคณาจารยผูสนใจ เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการเตรียมตัวเสนอขอตําแหนงทางวิชาการไดจัดใหมีคลินิกใหคําปรึกษาการขอตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับ
การเตรียมเอกสารประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ และตอบขอซักถามใหแกคณาจารยผูขอตําแหนงทางวิชาการ และในการพิจารณา
ตําแหนงท่ีสูงข้ึนกําลังปรับระบบการพิจารณาใหมีการประเมินโดยใชเวลาใหสั้นแตผลงานมีคุณภาพ โดยไดดําเนินการรวบรวมรายช่ือ 
Reader ท่ีมีความสามารถและสามารถพิจารณาผลงานไดรวดเร็วแตมีคุณภาพใหเปนผูท่ีทําหนาท่ี Reader   

ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการกําหนดความกาวหนาในหนาท่ีการงาน โดยใหมีตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ และเช่ียวชาญ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกําลังดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถยื่นขอรับการประเมินเขาสูระดับตําแหนงท่ี
สูงข้ึนท้ังระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษไดงาย และรวดเร็วข้ึน แตยังคงไดมาตรฐานท่ีหนวยงานภายนอกยอมรับ การออก
ประกาศหลักเกณฑและอัตราเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการซึ่งดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษเพ่ือเปนขวัญกําลังใจและเปนการรักษาคนเกงไวในองคกร 

 


