รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 2562
การบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีอัตราบุคลากรทุกประเภทที่จางจากเงินงบประมาณแผนดินและงบรายไดสวนงาน ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ประมาณ 8,800 อัตรา ในการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยไดสรางมาตรฐานการบริหารอัตรากําลังทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เนนการใชคนที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาจัดสรรอัตรา จากเกณฑมาตรฐานและขอมูลตางๆ
ไดแก เกณฑ สกอ. เกณฑสภาวิชาการ FTES นโยบายมหาวิทยาลัยที่ตองการใหมีสัดสวนสายวิชาการตอสายสนับสนุน ไมเกิน 1 : 0.75
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนหลักสูตร (ไทยและนานาชาติ) ตอจํานวนนักศึกษา จํานวนผลงานทางวิชาการตอจํานวนสายวิชาการ
จํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพ ในฐาน Scopus และเมื่อมหาวิทยาลัยไดวิเคราะหอัตรากําลังตามเกณฑและขอมูลดังกลาว พบวา หลาย
หนวยงานมีสัดสวนจํานวนบุคลากรเกินเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบกับปจจุบันมหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จางจากเงินงบประมาณแผนดิน (อัตราใหม) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอัตราเกินกวาจํานวนที่สํานักงบประมาณจัดสรรให สงผล
ตอการบริหารจัดการอัตรากําลังในภาพรวมมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหหนวยงาน
สามารถดําเนินการตามพันธกิจหลักการเปดหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการของคณะได ดังนี้
1.1 สายวิชาการ ใหหนวยงานที่มีความจําเปนตองจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อปฏิบัติงาน ตามนโยบายหรือ
โครงการสําคัญที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติไว ใหดําเนินการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชเงินรายไดของสวนงานไปพลางกอนจนกวา
มหาวิทยาลัยจะไดรับการจัดสรรอัตราจากสํานักงบประมาณ
สําหรับการบรรจุนักเรียนทุน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาบรรจุเฉพาะนักเรียนทุนที่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ โดยใชงบประมาณ
แผนดิน สําหรับนักเรียนทุนอื่น ใหสวนงานดําเนินการบรรจุโดยใชเงินรายไดสวนงาน
นอกจากนั้น มหาวิท ยาลัย ได จัด สรรอั ตราสายวิช าการเพื่ อทดแทนการเกษีย ณอายุ ให แก หน วยงานเพิ่ม เติ ม และไดกํ าหนด
หลักเกณฑ วิธีการ จางพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ ใหสวนงานสามารถจางบุคคลเขาปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานโดยจางจาก
เงินรายไดสวนงาน เพื่อปฏิบัติงานที่มีความสําคัญ หรือความจําเปน เรงดวนได ทําใหหนวยงานตาง ๆ ยังคงมีอตั รากําลังที่เพียงพอสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 สายสนับสนุนวิชาการ ในภาพรวมมหาวิทยาลัยใหคงอัตราไวกอนแตยังไมมีการบรรจุ ยกเวนในสายงานวิชาชีพ ที่ตอง
ปฏิบัติงานในหองปฏิบตั ิการ โครงการบริการเพื่อประชาชน และโครงการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัย และในตําแหนงที่มีความจําเปน
และขาดแคลน จะไดรับการจัดสรรอัตราเพื่อใหสามารถบริหารงานไดอยางตอเนื่อง
การสรรหา วาจาง บุคลากรใหม
การสรรหาวาจางบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยไดมีการปรับหลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวิชาการใหมีมาตรฐาน เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนโดยเนนการคัดเลือกจากผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
อยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอกและผาน Ph.D Candidate แลว โดยกระบวนสรรหาจะใชวิธีการคัดเลือกซึ่งมี 2 วิธี คือ
1) โดยการประกาศรับสมัครทั่วไป ผูเขารับการคัดเลือกจะตองมีการสอบ หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
2) โดยเรียกผูที่มีความรูความสามารถดีเดนเฉพาะรายมาเขารับการคัดเลือก จะคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติดีเดน โดย
พิจารณาจากวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณการทํางาน ถาดีเดนเพียงพอจะเชิญเขามารับการ
คัดเลือก
การสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการดําเนินการดังนี้
(1) กรณีฝายทรัพยากรมนุษย เปนผูดําเนินการสรรหา โดยสวนงานเปนผูกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ทักษะ
คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร หรือสมรรถนะของตําแหนงที่ตองการ และแจงใหฝายทรัพยากรมนุษยดําเนินการเปดสอบแขงขัน โดยมีการ
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ความรูเฉพาะตําแหนง และการสัมภาษณ
(2) กรณีสวนงานเปนดําเนินการสรรหาเอง สวนงานจะตองขออนุมัติตออธิการบดีเพื่อขอเปดสอบเอง ซึ่งจะใชวิธีการคัดเลือก
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีปฐมนิเทศพนักงานใหมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหทราบทิศทางและนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบที่ตองรู ความกาวหนาในอาชีพ แนวทางการพัฒนาบุคลากร สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่ไดรับ และชวย
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดได รวมทั้งไดสรางความรักความศรัทธาตอ มธ. ใหเกิดขึ้นกับตัวบุคคล โดยนําสมรรถนะ
เรื่องความเปนธรรมศาสตร ปลูกฝงใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การจัดการสภาพแวดลอม สวัสดิภาพ และความปลอดภัย
มธ. จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสถานที่
ปรับปรุงทัศนียภาพและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยจัดทําแปลงผักปลอดสารพิษ ดําเนินกิจกรรม 5 ส (cleaning day) อํานวยความสะดวกแก
บุคลากรชาวธรรมศาสตรใหไดรับความสะดวกสบายจากการทํางาน เชน ดานการเดินทางจัดใหมีรถสวัสดิการรับ – สงบุคลากรในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหสวนลดอัตราคาหอพัก มีศูนยบริการแจงเหตุฉุกเฉิน 24 ชม. เพื่อรับแจงเหตุและใหความชวยเหลือ จัดใหมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในทุกจุดมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดระบบรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามหมวด 6 หัวขอ
ระบบความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย) จัดจางบริษัททําความสะอาด และดูแลสวนเพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีการจัดตรวจ
สุขภาพประจําปมาอยางตอเนื่อง
การออกแบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกดาน และทุกประเภทของบุคลากร โดยสวัสดิการที่ไดรับจะไดรับตั้งแต
พนักงานแรกเขา พนัก งานที่มีค รอบครัว ซึ่งประกอบดวย บิดา มารดา คูสมรส และบุตร รวมทั้ง กลุม พนัก งานสูงวัย มหาวิทยาลัยตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการตาง ๆ ในแตละประเภทของสวัสดิการ เพื่อดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง กําหนดหลักเกณฑ ประกาศ
สวัสดิการตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรไดรับสวัส ดิการตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม และสภาพพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการแบงเปนประเภทของสวัสดิการ ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล มธ. (จายจากเงินรายไดและเงินกองทุนบริหารบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประเภทสวัสดิการ

ขาราชการ

ขรก.
พนักงาน ลูกจาง พนักงาน
เปลี่ยน
มหาวิทยาลัย ประจํา เงินรายได
สถานภาพ

ลูกจาง
ชั่วคราว
(งบคลัง)

1. สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
1.1 เงินสมทบคารักษาพยาบาล
1.2 การตรวจสุขภาพประจําป


















1.3 จั ดกระเช า เยี่ ย มผู ป ว ยซึ่ ง เป น
คนไขในโรงพยาบาล
2. สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย













2.1 โครงการสวั สดิ ก ารที่ อ ยู อ าศั ย
(ชวยเหลือคาดอกเบี้ย)
2.2 มธ. ออกหนังสือผานสิทธิเพื่อกู
เงินจากสถาบันการเงินที่มีขอตกลงใน
การหัก เงินเดือ น ณ ที่ จ า ย ชํ า ระหนี้
ค า ที่ อ ยู อ าศั ย ให แ ก ส ถาบั น การเงิ น
ไดแก
- โครงการเงินกูสวัสดิการไมมีเงิน
ฝาก
- โครงการเคหะสิ น เชื่ อ ธนาคาร
ออมสิน

























3. สวัสดิการเกี่ย วกับการชวยเหลื อ
การศึกษาบุตร
3.1 เงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร
4. สวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในชีวิตและสุขภาพ



หมายเหตุ

ประเภทสวัสดิการ

ขาราชการ

4.1 การประกั น ชี วิ ต อุ บั ติ เ หตุ
(กลุม)
4.2 การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และ
สุขภาพ ของ พนง. มธ.
4.3 การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และ
สุข ภาพ ของบุคคลในครอบครั ว ของ
พนง. มธ.
5. สวัสดิการเกี่ย วกับการชวยเหลื อ
คาทําศพ
5.1 เงินชวยเหลื อค า ทํา ศพและค า
พวงหรีด
5. 2 เ งิ น ท ด แ ท น ข า ร า ช ก า ร
เนื่ อ งจากการเสี ย ชี วิ ต หรื อ ได รั บ
อันตรายแกรางกายและจิตใจ
5.3 ฌาปนกิจ สงเคราะหชวยเหลื อ
เพื่อนครู (ช.พ.ค. - ช.พ.ส.)
6. เงินคาหนังสือและคาถายเอกสาร
ทางวิชาการ
7. เงินชวยเหลือคาครองชีพ



8. เงิ น ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ
เชน อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย
9. เงิ น ช ว ยเหลื อ ค า หน ว ยกิ ต ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท (นอก
เวลาราชการ) ใน มธ. (สําหรับสาย
สนับสนุนวิชาการ)
10. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
11. กองทุนประกันสังคม

ขรก.
พนักงาน ลูกจาง พนักงาน
เปลี่ยน
มหาวิทยาลัย ประจํา เงินรายได
สถานภาพ




หมายเหตุ
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12. เงิ น ช ว ยเหลื อ ค า เครื่ อ งแบบ
ลูกจาง
13. ชมรมผูเกษียณอายุราชการ มธ.

ลูกจาง
ชั่วคราว
(งบคลัง)











*





*กรณีตอง
ไมไดรับเงิน
ทดแทนจาก
ประกันสังคม





*พนง.เงิน
รายได
ตําแหนง
ลูกจางประจํา
*บุคลากรที่
เกษียณอายุ

มหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให เพื่อนํามาปรับปรุงสวัสดิการให
สอดคลองกับความตองการ ซึ่งผลการสํารวจ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดใหในระดับมาก
ความผูกพันของบุคลากร: Workforce Engagement
เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการบริหารอยางมีสวนรวม มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูบริหารหนวยงานจัดใหมีการประชุมคณาจารยประจํา
คณะ/หนวยงาน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง เกิดการสื่อสารที่เปดกวาง รับฟง
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารและดําเนินการหนวยงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลออกแบบสํ า รวจการผู ก พั น ความพึ ง พอใจ และความสุ ข ของบุ ค ลากร
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 “เปลี่ยนหนี้เปนเงิน
ออมได เกษียณสบายแนนอน” เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารหนี้ วางแผนการออมเงินเก็บไวใชในยาม
เกษียณ บุคลากรสามารถบริหารเงิน บริหารหนี้สินไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีเงินออม เมื่อปญหาหนี้สินหมดไป ก็จะเกิดความมั่นคงใน
ชีวิต มีความสุขในการทํางานและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด “องคกรแหงความสุข” หรือ Happy Workplace
มหาวิทยาลัยมีการประเมินขีดความสามารถตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน
โดยแบงเปนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 สมรรถนะ (สมรรถนะประจําตําแหนงงาน และสมรรถนะดานการบริหาร) รอยละ 10
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สงผลตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอีกรอยละ 10 ซึ่งผูประเมินกับผูถูกประเมินจะจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหการประเมินผลมีความโปรงใสและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะมีการเลื่อนคาจางไดไมเกินรอยละ 6 ทั้งนี้ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการผูใดมีผลการประเมินไมผานเกณฑภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะไดเลื่อนคาจางไดไมเกินรอยละ
3 หรือสงผลสอบลาชา 1 ภาคการศึกษา จะไดรับการเลื่อนคาจางไดไมเกินรอยละ 2 ถามีผูใดมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑมาตรฐานจะถูก
สงไปเขารับการพัฒนา และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสามารถวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดอยางชัดเจน และเปนกลไกในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจายเงินเดือนใหแกผูปฏิบัติงานแยกสายวิชาการกับสายสนับสนุนวิชาการตามตําแหนงและระดับ
คุณวุฒิ และนอกเหนือจากเงินเดื อนแลว มหาวิทยาลัยไดจายคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิ ทยาลัยหลายเรื่องเพื่อกระตุนให
ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน ไดแก คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในตําแหนง
ขาดแคลนและหายาก คาตอบแทนพิเศษผูปฏิบัติงานที่ใชความรูทางดานภาษาตางประเทศ คาตอบแทนเพื่อเงินเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
คาตอบแทนประเภทตําแหนงทางวิชาการ เงินประจําตําแหนงชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ เปนตน
นอกจากนั้นมีการกําหนด performance ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตั้งแต
กระบวนเริ่ ม การสรรหาบุ ค ลากรเข า ปฏิ บั ติ ง าน โดยรั บ ผู ที่ จ บปริ ญ ญาเอก หรื อ มี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ และผ า นเกณฑ ม าตรฐาน
ภาษาตางประเทศ มีการทดสอบความฉลาดทางอารมณ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความพรอมทั้งทางกายและใจ คิดวิเคราะห สื่อสารแกปญหาได
และมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานภาระงานใหอาจารยสามารถเลือกภาระงานตามความถนัดได (ภาระงานสอน วิจัย และหรือบริการวิชาการ)
เพื่อใหสามารถขับเคลื่อน performance ในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยได และสวนงานที่มีผล performance เปนไปตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะจัดสรรวงเงินเลื่อนคาจางเพิ่มใหแกสวนงานไมเกินรอยละ 0.1 ไปจัดสรรเพิ่มใหแกผูที่มีผลการประเมิน
ตั้งแตระดับดีขึ้นไป หรือบุคลากรที่มีสวนสงเสริมและผลักดัน performance ของคณะ โดยสวนงานจะตองที่มีผลการประเมิน ไดแก ดาน
งานวิจัย ดานงานสอนดานบริการสังคม หรือดานงานบริหาร เปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนั้นยังจัดใหมีการทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับชาวตางชาติ และรวมขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามยุทธศาสตรที่กําหนดได
การพัฒนาบุคลากรและผูนํา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร และผูนํา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และ
การพัฒนาตามความตองการของบุคลากร ผูบริหาร โดยไดจัดทําเสนทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU Development Roadmap) และไดมีการพัฒนา 5 กลุมหลัก ดังนี้
1. การพัฒนาผูบริหาร ไดพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผูบริหารอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยมีการจัดอบรมผูบริหารทั้ง 3 ระดับ ไดแก
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับตน เพื่อยกระดับความรูความสามารถ และเตรียมความพรอมใหกลุมผูบริหารรุน
ใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการกาวเขาสูตําแหนงบริหารขององคกร โดยในปงบประมาณ 2562 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบ
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 - TUMDP) ประกอบดวย ผูอํานวยการกอง เลขานุการกอง หัวหนางาน ซึ่งเปนผูบริหารสายสนับสนุนวิชาการ และดํารงตําแหนงแบบไมมีวาระ

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม 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 ที่ 1 ผูบริหารทั้ง 2 กลุมจะเรียนรูและทํา
กิจกรรมรวมกัน เพื่อใหเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค และเชื่อมความสัมพันธ ผูบริหารทุกระดับใหสามารถประสานงานกันได
อยางสอดคลอง เพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกัน สําหรับ Module ที่ 2 และ 3 ประกอบดวยการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน อบรม
เชิงปฏิบัติการ และลงมือทํา Project ผูบริหารแตละกลุมจะถูกแยก เพื่อพัฒนา project ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานใหสอดคลองกับระดับบริหาร ตอไป
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหหนวยงานตางๆ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของผูบริหารสายสนับสนุน
วิชาการ ไดแก เลขานุการคณะ วิทยาลัย สํานักงาน สถาบัน ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน เพื่อใหหนวยงานสามารถวางแผนการพัฒนา
บุคลากรเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถทําใหเกิดการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง และเตรียมความพรอมในการทํางานใน
ตําแหนงที่สูงขึ้น และไดจัดทําราง Manareial Competency ใหม เพื่อกําหนดสมรรถนะ ความรู ความสามารถที่จําเปนของผูบริหาร ในการ
ที่จะขับเคลื่อนนโยบาย งานใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาพนักงานใหมสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการนิเทศอาจารยใหม และปฐมนิเทศ
พนักงานใหมเปนประจําทุกปเพื่อใหพนักงานใหมไดรับทราบบทบาท หนาที่ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และเรียนรูวัฒนธรรมองคกร จิต
วิญญาณธรรมศาสตร อันจะทําใหพนักงานใหมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรการปฐมนิเทศของบุคลากรทั้ง 2 สาย เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ISO9001: 2015 ที่ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยใหความรูดานคุณภาพกับพนักงานที่เขาใหม โดยไดเพิ่มเนื้อหา นโยบายคุณภาพ เปาหมาย ของ
มหาวิทยาลัย และ มคอ. ในโครงการนิเทศอาจารยใหม เพิ่มเนื้อหาการทํางานอยางมีคุณภาพ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานใน
ศตวรรษที่ 21 ในโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม
3. การพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
การพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอาจเปนการพัฒนาตาม function หนาที่ของงานหรือตาม Competency ของผูปฏิบัติงาน เปน
ตน เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป หรือตามเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็ว เพื่อใหมั่นใจ
วาบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ
เนื่องจากในปงบประมาณ 2562 การจัดทํา JD/JA/JS ของมหาวิทยาลัย ในสวนของสํานักกงานอธิการบดี และการแบงประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย ยังไมแลวเสร็จ จึงไมสามารถพัฒนา Functional Competency ไดตามแผนที่กําหนดไว
4. การพัฒนาทักษะทางภาษา มีการสงเสริมทักษะดานภาษาใหแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก จัดสรรทุนระยะสั้นเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางดานภาษา ณ ตางประเทศ และดําเนินการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TU - STEPS สําหรับพนักงานเงินรายได มีการ
ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อนําขอมูลการทดสอบมา
ใชวางแผนพัฒนาบุคลากร
นอกจากนี้ มีการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขารับทุนเพิ่มพูนความรูดานภาษาในตางประเทศ ตองทํางานเกี่ยวของกับความ
เปนนานาชาติและตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก ถึงดีเดน หากมีคะแนนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑจะตองอบรม
ภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง และสอบผานมาตรฐานที่สถาบันภาษากําหนด
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีรูปแบบการจัดโครงการที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ จากเดิมที่จัดแบบบรรยายเพียงอยางเดียว ได
เปลี่ยนเปนการจัดแบบมีสวนรวม เรียนรูแบบ Active Learning เรียนรูจากกรณีศึกษา มากขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรการอบรมระยะยาวยังให
บุคลากรไดจัดทําโครงการ เพื่อใหบุคลากรไดคิด วิเคราะหและใชความสามารถที่มีรวมพัฒนาธรรมศาสตรในอนาคต ซึ่งการทําโครงการ
ดังกลาวจะมีการพิจารณาใหรางวัล และแนวคิดจากการทําโครงการ นั้นๆ อาจนําไปสูการนําไปเปนโครงการที่มีการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือหนวยงานได

รูปที่ 5.1 เสนทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-Development Roadmap)
ในสวนของการจัดหลักสูตรการพัฒนาตามความตองการของบุคลากร นั้น ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย มีการสอบถามความ
ตองการของบุคลากรผานแบบสอบถามวาบุคลากรตองการเรียนรูหรือพัฒนาเรื่องใดเพิ่มเติม แลวนําความตองการนั้นมาวิเคราะห Training
need / Training Want ของบุคลากร และพิจารณาประกอบกับนโยบายของผูบริหารวาเรื่องอะไรที่จําเปนตอการพัฒนาบุคลากร และมี
ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในป 2562 มหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี สํานักงานทะเบียนนักศึกษา และ สํานักงานศูนยเทคโนโลยี
และสารสนเทศ จัดทํา Job Analysis (JA) Job Description (JD) Job Specification (JS) ในทุกตําแหนงและทุกระดับ ตอจากป 2561
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหความรู ทักษะ ความสามารถดานการคิด/บุคลิกภาพ ของบุคลากร เพื่อนํามาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลอง
กับการปฏิบัติงานในหนาที่หลักจริง
วิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการพัฒนา ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยมีการประเมินผลการ
เรียนรูจากการอบรมพัฒนาทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว พรอมทั้ งติดตามผลการเรียนรูของบุคลากรที่เขารับการอบรม เชน อบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบ TU STEPS ของพนักงานเงินรายได บุคลากรที่ผานการอบรมแลวสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการสอบหรือไม
จะไดนํามาเพิ่มเติมรายละเอียดในการอบรมครั้งตอไปใหมีความเขมขนยิ่งขึ้น หรือการอบรม R2R ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชเพื่อสรางผลงานในการขอตําแหนงที่สูงขึ้นหรือไม

ความกาวหนาในหนาที่การงาน
1. การตอสัญญาจาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กําหนดใหบุคลากรรับการประเมินเพื่อตอสัญญาจางตามประกาศมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่และการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และให
ปฏิบัติงานตามชวงระยะเวลาของอายุสัญญาจาง ดังตอไปนี้
สัญญา
ที่

เงื่อนไขการตอสัญญาจาง
อายุสัญญาจาง

1
2

2 ป
3 ป

3

5 ป

4

จนเกษี ย ณอายุ
ราชการ

สายวิชาการ
ที่จางกอน 1 พ.ค.58
ตําแหนงอาจารย
ตองไดตําแหนง ผศ.
(ขอขยายสัญญาได 1 ป ไมเกิน 2 ครั้ง)
ตองไดตําแหนง รศ.
(ขอขยายสัญญาได 1 ป ไมเกิน 2 ครั้ง)

สายวิชาการ
ที่จางตั้งแต 1 พ.ค.58

สายสนับสนุน
วิชาการ

ตองไดตําแหนง ผศ.หรือยื่นขอ ผศ. ภายใน 6
เดือน (วุฒิโท/เอก)
ตา มช ว งอา ยุ
ตองไดตําแหนง ผศ.หรือยื่นขอ ผศ.
(ขอขยายสัญญาได 1 ป ไมเกิน 2 ครั้ง) (วุฒิ ของสัญญาจาง
โท)

2. Career Path สายวิชาการและ สายสนับสนุนวิชาการ
ความกาวหนาในการทํางานของบุคลากรสายวิชาการ คือ การไดรับตําแหนงทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดเงื่อนไขในการ
ตอสัญญาจางของอาจารย ใหอาจารยทุกคนตองทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งจะเปนการกระตุนให
อาจารยตองทําผลงานเพื่อความกาวหนาในอาชีพของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยไดมีโครงการสัมมนาหลักเกณฑและวิธีการขอตําแหนงทาง
วิชาการใหแกคณาจารยผูสนใจ เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการเตรียมตัวเสนอขอตําแหนงทางวิชาการไดจัดใหมีคลินิกใหคําปรึกษาการขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การเตรียมเอกสารประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ และตอบขอซักถามใหแกคณาจารยผูขอตําแหนงทางวิชาการ และในการพิจารณา
ตําแหนงที่สูงขึ้นกําลังปรับระบบการพิจารณาใหมีการประเมินโดยใชเวลาใหสั้นแตผลงานมีคุณภาพ โดยไดดําเนินการรวบรวมรายชื่อ
Reader ที่มีความสามารถและสามารถพิจารณาผลงานไดรวดเร็วแตมีคุณภาพใหเปนผูที่ทําหนาที่ Reader
ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการกําหนดความกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน โดยใหมีตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ และเชี่ยวชาญ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกําลังดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมิ น และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561 เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถยื่นขอรับการประเมินเขาสูระดับตําแหนงที่
สูงขึ้นทั้งระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษไดงาย และรวดเร็วขึ้น แตยังคงไดมาตรฐานที่หนวยงานภายนอกยอมรับ การออก
ประกาศหลักเกณฑและอัตราเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการซึ่งดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษเพื่อเปนขวัญกําลังใจและเปนการรักษาคนเกงไวในองคกร

