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วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

“สร้างผู้น า ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก” 
"Leadership through World-Class Education and Research" 

พันธกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้ 
3. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

“บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเลิศด้านการศึกษาและการวิจัยในระดับสากลด้วยการด าเนินงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง” 
“Managing and developing the Thammasat human resource for reaching a World class University in education and research 

 with the modern and efficient working.” 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

“มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย” 
โดยมีเป้าประสงค์พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Staff for Academic & Research  

กลยุทธ์ที่ 1  “Effective Manpower Planning for Reaching the Vision” การบริหารอัตราก าลังท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
น าไปสู่วสิัยทัศน ์

ผลลัพธ์  
มธ. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวชิาการและการวิจัยระดับสากล จากการบริหาร
อัตราก าลังและการสรรหาบคุลากรที่มีความรู้ ความสามารถอยา่งโดดเด่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์เพื่อสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2  “Recruiting International & Super Academic Staff for World Class Academic and Researches”  
การสรรหาบุคลากรชาวต่างประเทศและบุคลากรที่มีความโดดเด่นทางวิชาการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ด้านวิชาการและวิจัยในระดับสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Super Staff through HRD 
กลยุทธ์ที่ 1  Proactive HRD for Excellence in the Dynamic Environment  

การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศในสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพลวตัร 
ผลลัพธ์  
มธ. เป็นองค์กรที่พัฒนาบุคลากรไปสู่ความเป็นเลศิในแบบองค์รวม “เก่ง ดี มีสุข คู่
คุณธรรม ร่วมน าสังคม” กลยุทธ์ที่ 2  Modern HRD for All Level of TU Staff  

การพัฒนาบุคลากร “แนวใหม”่ ส าหรับบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 3 Thammasat Spirit : Thammasat DNA 
กลยุทธ์ที่ 4 Talent Management การบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 
กลยุทธ์ที่ 5 Digital IDP 
กลยุทธ์ที่ 6 Modern Competencies and Ethics สมรรถนะทันโลกและจริยธรรมน าสังคม 

กลยุทธ์ที่ 7 Effective Empowerment 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Digital HR 
กลยุทธ์ที่ 1  “The People Soft.” : HR Database for Digital Workplace ผลลัพธ์  

มธ.เป็นแบบอย่างในการน าเทคโนโลยดีิจิตอล มาสนับสนุนการด าเนนิงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์อยา่งมีประสิทธิภาพสูง 

กลยุทธ์ที่ 2  HR Online Mobile App. : Thammasat : Anytime – Anywhere 
กลยุทธ์ที่ 3 e - Recruiting 



 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Ultimate Workplace 

กลยุทธ์ที่ 1  Attractive Benefits & Motivation สวัสดิการ “ออกแบบได”้  ผลลัพธ ์
บุคลากร มธ.มีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลยั ท าให้สามารถรักษาคนดีและ
เก่งไว้ในองค์กรได ้

กลยุทธ์ที่ 2  Promoting THAMMASAT Spirit 
กลยุทธ์ที่ 3 Privilege Benefits for Talent and Super Academic Staff เอกสิทธิ์พิเศษส าหรับคณุ 

กลยุทธ์ที่ 4 Growing on Your Career Path อยากโต ต้องไดโ้ต 
กลยุทธ์ที่ 5 Fun & Superb Workplace สุดยอดที่ท างานโดนใจ 

กลยุทธ์ที่ 6 Life Long Engagement ดูแลกนั ผูกพันตลอดไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Driving Systems for Excellence  
กลยุทธ์ที่ 1  Evaluation System for Reaching Thammasat Vision  

การพัฒนาระบบการประเมินทีม่ีประสิทธิภาพท่ีสามารถบรรลุวสิัยทศัน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลลัพธ์  
มธ. มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมุ่งสูค่วาม
เป็นเลิศในระดับสากล ไม่ว่าจะเปน็ ระบบประเมินผลและเลื่อนขั้น การบริหาร
ความเสีย่ง และการสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ทีเ่ข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ 2  Performance Boosting Mechanism : KM , Performance Award  
กลไกส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 3 HR Networking เครือข่าย HR เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Academic Career Path: TU Man Goals 

กลยุทธ์ที่ 1 Gathering, Sharing and Updating Academic Eligible Lists ผลลัพธ ์
มธ. มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนที่ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
เป้าหมาย  
อาจารย์ด ารงต าแหน่งวิชาการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการด ารงต าแหน่งช านาญการ/ช านาญการพเิศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
เพิ่มมากข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 2 Submitting Online 

กลยุทธ์ที่ 3 Developing Academic Career Path System 

กลยุทธ์ที่ 4 Providing Systems for Foreigner Staff 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Staff for Academic & Research 

กลยุทธ์ที่ 1 “Effective Manpower Planning for Reaching the Vision” การบริหารอัตราก าลัง ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละความส าเร็จของแผนอัตราก าลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2562) (ร้อยละ 100) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การจัดท าแผนอัตราก าลัง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 
2562 – 2565 (เป้าหมายคือ 
สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการ: 
สายสนบัสนุนวิชาการเป็น 1: 0.75 
คน) 
World Class Staff for Academic 
& Research  
- ปรับแผนสดัส่วนของอาจารย์ตาม 
  มาตรฐาน 

  
30,000 

 

     30,000 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
กรอบอัตราก าลังเป็นไป
ตามแผนอตัราก าลังที่
มหาวิทยาลยัก าหนด (ร้อย
ละ 100) 

มหาวิทยาลยัมี
กรอบอัตราก าลัง
เป็นไปตามแผน 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 

งบประมาณ 
งานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
ปีงบประมาณ 

2561 
2. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรมนุษย์   
(กองทรัพยากรมนุษย์) 
 
 
 

  
20,000 

 
 
 
 
 

     20,000 ร้อยละความส าเรจ็ของ
การจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งด้านทรัพยากร
มนุษย ์(ร้อยละ 100)   
 
 

1. มีแผนการ
บริหารความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร
มนุษย์   
2. มีตัวช้ีวัดในการ
บริหารและเกณฑ์
ความเสีย่ง 
3. ผู้บริหาร

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 1 “Effective Manpower Planning for Reaching the Vision” การบริหารอัตราก าลัง ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน ์

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละความส าเร็จของแผนอัตราก าลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2562) (ร้อยละ 100) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

สามารถใช้ข้อมูล
แบบเรียลไทม์ใน
การวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจเพื่อ
บริหารและก ากับ
ดูแล งานทางด้าน
บุคคล 

3. การพัฒนา JA JD JS สาย
สนับสนุนวิชาการ  (ต าแหน่งใน
ส านักงานอธิการบดี 48 ต าแหน่ง)  

 
 

      - ร้อยละความส าเรจ็ในการ
จัดท า JA/ JD/ JS ของ
ต าแหน่งในส านักงาน
อธิการบดี  (ร้อยละ 100) 

ได้ JD JA JS มา
ใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารบุคคล 
เช่น การสรรหา 
การแต่งตั้ง การ
ประเมิน ฯลฯ 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 

 

4. การพัฒนา JA JD JS สาย
สนับสนุนวิชาการ  (ต าแหน่งทีไ่ม่
สังกัดส านักงานอธิการบดี)   

 
 
 
 

   
75,000 

    75,000 ร้อยละความส าเรจ็ในการ
จัดท า JA/ JD/ JS ของ
ต าแหน่งในมหาวิทยาลยั
(ร้อยละ 100) 
  

ได้ JD JA JS มา
ใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารบุคคล 
เช่น การสรรหา 
การแต่งตั้ง การ
ประเมิน ฯลฯ 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ปีงบประมาณ 

2562 
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กลยุทธ์ที่ 1 “Effective Manpower Planning for Reaching the Vision” การบริหารอัตราก าลัง ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน ์

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละความส าเร็จของแผนอัตราก าลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2562) (ร้อยละ 100) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

5. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์อตัราก าลังและการท าแผน
อัตราก าลัง 

 
30,000 

      

60,000 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีท า
แผนอัตราก าลังส าเร็จ 
(ร้อยละ 100) 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
อัตราก าลังเพื่อ
สามารถจัดท าแผน 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

และ 
งานแผน

ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 

 

6. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
บริหารทรัพยากรมนุษย ์

  
30,000 

     1. ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ท าแผนความเสี่ยงด้าน
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของการลดลง
ของความเสี่ยงตามแผน 
(ร้อยละ 50) 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเพื่อ
สารมารถจัดท า
แผนบริหารความ
เสี่ยง 

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ปีงบประมาณ 

2562 

7. การควบรวมต าแหน่งเพื่อให้เปน็ 
multifunction 

  
 

 
 

    - ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
จ านวนอัตราก าลังเป็นไป
ตามแผน (ร้อยละ 80) 

ลดงบประมาณใน
การจ้างบุคลากร 

งานบุคคล และ
งานแผน 
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กลยุทธ์ที่ 2 “Recruiting International & Super Academic Staff for World Class Academic and Researches”  
               การสรรหาบุคลากรชาวต่างประเทศและบุคลากรที่มีความโดดเด่นทางวิชาการเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวชิาการและวิจัยในระดับสากล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     จ านวนบุคลากรชาวต่างประเทศและบุคลากรที่มีความโดดเด่นทางวิชาการที่สรรหาได้ตามแผน (5 คน/ปี) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การพัฒนา ปรับปรุง 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆ 
เกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 

  
 
 
 
 
 

     - ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา 
ปรับปรุงระเบียบ
หลักเกณฑ์การสรร
หาคัดเลือก
บุคลากร  
(ร้อยละ 100) 

ได้ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ 
เกี่ยวกับการสรร
หาคัดเลือก
บุคลากร
มหาวิทยาลยัธรรม
ศาสตร ์

งานบริหาร
บุคคลและ

ทะเบียนประวัต ิ

 

2. การปรับปรุง และพัฒนา
รูปแบบและวิธีการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 
 

       - ร้อยละความส าเรจ็
ของการปรับปรุง
และพัฒนาวิธีการ
สรรหาคัดเลือก
บุคลากร (ร้อยละ 
100) 

มีกระบวนการ
รับเข้าท่ีรวดเร็ว
กระชับ โดย
ก าหนด Level of 
service 
agreement 

งานบริหาร
บุคคลและ

ทะเบียนประวัต ิ

 

3. การจ้างผู้เช่ียวชาญ
ระดับสูง Super Academic 
Staff  (1 คน) (120,000 บาท 
x 1 คน x 10 เดือน = 
1,200,000) ระบบ co-pay 
(หน่วยงานออกค่าจ้าง

  
600,000 

 
3,600,000 

 
5,040,000 

   9,240,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ
ระดับสูง 
(เป้าหมายในปี 
2562 คือร้อยละ 

บุคลากรมีความรู้
ที่กว้างขวางและ
สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
ได้สูงขึ้น 

งานบริหาร
บุคคล 

และทะเบยีน
ประวัต ิ

งบประมาณ
โครงการ

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
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กลยุทธ์ที่ 2 “Recruiting International & Super Academic Staff for World Class Academic and Researches”  
               การสรรหาบุคลากรชาวต่างประเทศและบุคลากรที่มีความโดดเด่นทางวิชาการเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวชิาการและวิจัยในระดับสากล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     จ านวนบุคลากรชาวต่างประเทศและบุคลากรที่มีความโดดเด่นทางวิชาการที่สรรหาได้ตามแผน (5 คน/ปี) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

ครึ่งหนึ่ง)  
 

50 ปี 2563 คือ
ร้อยละ 50 และปี 
2564 คือร้อยละ 
100) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Super Staff through HRD 

กลยุทธ์ที่ 1 Proactive HRD for Excellence in the Dynamic Environment การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกเพ่ือความเป็นเลิศในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลวัตร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การพัฒนา Core 
Competency 

 
173,000 

 
50,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
 

 
 

 
 

423,000 1. ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
พัฒนา Core 
competency (ร้อย
ละ 100 ภายในปี 
2561) 
2. ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาตาม Core 
Competency 
(ร้อยละ 100 ในปี 
2564) 

1. ได้ Core 
Competency 
2. บุคลากร
พฤติกรรม
เป็นไปตาม 
Core 
Competency 
ที่ก าหนด  

 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ปีงบประมาณ 

2562 

2. การพัฒนา สมรรถนะ
ตามต าแหน่งงาน และทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ (พนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุน
วิชาการ) 

  
500,000 

 

 
500,000 

 

 
400,000 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1,400,000 
 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา
สมรรถนะตาม
ต าแหน่งงานและ
ทักษะทางด้าน
วิชาชีพ (ร้อยละ 80) 

บุคลากรมี 
ทักษะ ความรู้ 
และ
ความสามารถ
เป็นไปตาม
สมรรถนะตาม

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ปีงบประมาณ 

2562 
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กลยุทธ์ที่ 1 Proactive HRD for Excellence in the Dynamic Environment การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกเพ่ือความเป็นเลิศในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลวัตร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

ต าแหน่งงาน  

3.การสรา้งหลักสตูรเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งของบุคลากรทุก
ระดับ  
- ทั้งหมด 73 ต าแหน่ง 
หลักสตูรละ 30,000 บาท 
(15 ต าแหน่ง ในปี 2562 
และ 58 ต าแหน่ง ในปี 
2563) 

  
450,000 

 

 
1,740,000 

    2,190,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการสร้าง
หลักสตูรเพื่อพัฒนา
สมรรถประจ า
ต าแหน่ง (ร้อยละ 
21 ในปี 2562 และ
ร้อยละ 79 ในปี 
2563 ) 

ได้หลักสตูรเพื่อ
พัฒนา
สมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง
ของบุคลากรทุก
ระดับ 
 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณ
โครงการ

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
 
 

4. การพัฒนาสมรรถนะดา้น
บริหาร  
(Managerial 
Competency) 
 
-  
 

  
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
 

 
 

 
 

 
300,000 

1. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านบริหาร 
(Managerial 
Competency) 
(ร้อยละ 100 ในปี 
2562) 
2. ร้อยละของ
บุคลากรต าแหน่ง

มีการอบรม
ทักษะการ
บริหารในผู้ที่มี
ต าแหน่งบริหาร 
หรือผู้ที่มี
ความสามารถจะ
เป็นผู้บรหิารใน
อนาคต และมี
การพัฒนา
ผู้บริหารใน

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ปีงบประมาณ 

2562 
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กลยุทธ์ที่ 1 Proactive HRD for Excellence in the Dynamic Environment การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกเพ่ือความเป็นเลิศในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลวัตร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

บริหารที่มสีมรรถนะ
ด้านบริหาร 
(Managerial 
Competency) 
(ร้อยละ 100 ในปี 
2564) 

ลักษณะ 
Situational 
Leadership 
และ Changing 
Management 

5. โครงการ “แรกพบ แรก
รัก : First Meet, First 
Love : TU Orientation”  
สายวิชาการ 

  
400,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

   2,400,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของโครงการแรก
พบ-แรกรัก สาย
วิชาการ (ร้อยละ 
80) 

บุคลากรใหม่ได้
รู้จัก
มหาวิทยาลยั 
และเกดิความ
ประทับใจ 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ปีงบประมาณ 

2562 

6. โครงการ “แรกพบ แรก
รัก : First Meet, First 
Love : TU Orientation”  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

  
400,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

   2,400,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของโครงการแรก
พบ-แรกรัก สาย
สนับสนุนวิชาการ 
(ร้อยละ 80) 

บุคลากรใหม่ได้
รู้จัก
มหาวิทยาลยั 
และเกดิความ
ประทับใจ 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ปีงบประมาณ 

2562 
7. โครงการพัฒนาทักษะทัน
โลก : TU - 21st Century 
Skills ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

  
70,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
 

 
 

 
 

270,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของโครงการพัฒนา
ทักษะทันโลก สาย
สนับสนุนวิชาการ 

บุคลากรมีทักษะ
ความสามารถท่ี
เท่าทันต่อโลก
ยุตดิจติอลและ

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

 
 

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ปีงบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 1 Proactive HRD for Excellence in the Dynamic Environment การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกเพ่ือความเป็นเลิศในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลวัตร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

(ร้อยละ 100) สามารถน ามาใช้
ในการ
ปฏิบัติงานได ้

 2562 
 

 
8. การปรับปรุง และพัฒนา
ระบบเส้นทางสายอาชีพ 
(Career Path) สาย
สนับสนุนวิชาการ 

 

       - ร้อยละของบุคลากร
ที่ด ารงต าแหน่ง
ช านาญการ/ช านาญ
การพิเศษจากเดิม
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20 
ในปี 2564) 

มีบุคลากรที่ด า
ลงต าแหน่ง
ช านาญการ/
ช านาญการ
พิเศษเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 

งานบริหาร
บุคคล 

และทะเบยีน
ประวัต ิ
และ  

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์

และ 
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2 Modern HRD for All Level of TU Staff การพัฒนาบุคลากร “แนวใหม”่ ส าหรับบุคลากรทุกระดับ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่เรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบกับการอบรมแบบ Classroom Training) (ร้อยละ 30) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การเสรมิสร้างการเรียนรู้ 
และการพัฒนาบคุลากร 
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น E-
Learning, Online  
Training และ Mobile 
Learning  
 
 

   
400,000 

 
400,000 

 
 
 
 
 
 
 

   800,000 ร้อยละของโครงการ
ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาบุคลากร 
(ร้อยละ 100 ในปี 
2564) 
 
 

บุคลากรไดรับ
ความรู้จากการ
เรียนรูผ้่าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แฃะ
สามารถน า
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การท างานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

 

 

2. การพัฒนาคลังความรู้
ด้านภาษาอังกฤษออนไลน ์
เพื่อการท างานและการ
สื่อสาร 

   
100,000 

    100,000 1. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาฐานความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
ออนไลน์เพื่อการ
ท างานและการ
สื่อสาร (ร้อยละ 
100) 
2. ร้อยละของ

บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
ทาง
ภาษาอังกฤษใน
การท างานเพิ่ม
มากขึ้นจากการ
เรียนรูผ้่านคลัง
ความรู้ออนไลน ์

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์
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กลยุทธ์ที่ 2 Modern HRD for All Level of TU Staff การพัฒนาบุคลากร “แนวใหม”่ ส าหรับบุคลากรทุกระดับ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่เรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบกับการอบรมแบบ Classroom Training) (ร้อยละ 30) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษให้อยู่
ในเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยั (ร้อย
ละ 100 ในปี 2564) 

 

3. โครงการ TU Smart 
Coach ทักษะการ 
Mentoring Coaching และ 
Counselor ของหัวหน้างาน  

  
150,000 

 
240,000 

 
320,000 

   710,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของโครงการ TU 
Smart Coach 
(เป้าหมายใน ปี 
2562 คือร้อยละ 30  
ปี 2563 คือร้อยละ 
60 และปี 2564 คือ
ร้อยละ 100) 

หัวหน้างาน
สามารถ 
coach/mentor
/counseling 
ให้บุคลากรมี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานและ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

 

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ปีงบประมาณ 

2562 
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กลยุทธ์ที่ 3 Thammasat Spirit : Thammasat DNA 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     1. ระดับความผูกพันของบุคลากรในองค์กรเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 10) 
                              2. ระดับของ Core Competency ที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 50) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2564 2566 2567 รวม 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
“Thammasat DNA” 

   
200,000 

    200,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง 
“Thammasat 
DNA” (ร้อยละ 
100) 

บุคลากรมีความ
เข้าใจและมีการ
ปฏิบัติตนที่
เป็นไปตาม 
Thammasat 
DNA 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

 

2. การอบรมประจ าปีของ
หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ 
Theme “Thammasat 
DNA” 

   
200,000 

 
200,000 

   400,000 ร้อยละหน่วยงานท่ี
จัดโครงการ
ด าเนินการเพื่อสังคม 
(เป้าหมายใน ปี 
2563 คือร้อยละ 50 
และปี 2564 คือร้อย
ละ 70) 

บุคลากรมีความ
เข้าใจและมีการ
ปฏิบัติตนที่
เป็นไปตาม 
Thammasat 
DNA 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์
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กลยุทธ์ที่ 4 Talent Management การบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :    1. ระดับความผูกพันของกลุ่มผู้มีประสทิธิภาพสูง (Talent) (ร้อยละ 70) 
                             2. อัตราการลาออกของกลุ่มผู้มีประสิทธิภาพสูง (Talent) (ไม่เกินร้อยละ 10) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การก าหนดคณุลักษณะ 
TU - Talent 

  
50,000 

     50,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการก าหนด
คุณลักษณะ TU-
Talent  
(ร้อยละ 100) 
 
 

ได้เกณฑ์ก าหนด
คุณลักษณะของ 
บุคลากรในกลุ่ม 
TU-Talent 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 

และ 
งานบริหาร
บุคคลและ

ทะเบียนประวัต ิ

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย์  

ปีงบประมาณ 
2562 

2. การพัฒนา TU – Talent 
(การพัฒนาในลักษณะ 
Intelligent Automation 
และลักษณะอื่นๆ) 

   
300,000 

 
300,000 

   600,000 1. ระดับความผูกพัน
ของกลุ่มผู้มี
ประสิทธิภาพสูง 
(Talent) (ร้อยละ 70) 
2. อัตราการลาออก
ของกลุ่มผู้มี
ประสิทธิภาพสูง 
(Talent) (ไม่เกิน
ร้อยละ 10) 

กลุ่มผูม้ี
ประสิทธิภาพสูง 
(Talent) มี
ความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลยั 
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพที่
ดีเลิศ 

กองทรัพยากร
มนุษย ์

 

3. การพัฒนาระบบการ
วางแผนสืบทอดงาน  

   
100,000 

    100,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนาระบบ

ได้ระบบการ
วางแผนสืบทอด

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
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กลยุทธ์ที่ 4 Talent Management การบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :    1. ระดับความผูกพันของกลุ่มผู้มีประสทิธิภาพสูง (Talent) (ร้อยละ 70) 
                             2. อัตราการลาออกของกลุ่มผู้มีประสิทธิภาพสูง (Talent) (ไม่เกินร้อยละ 10) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

(Succession Planning) การวางแผนสืบทอด
งาน (ร้อยละ 100) 
 

งาน 
(Succession 
Planning) 

และสารสนเทศ 

4. การพัฒนา Successor    
300,000 

 
300,000 

   600,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา 
Successor 
(เป้าหมายในปี 2563 
คือ 25 และปี 2564 
คือร้อยละ 50) 

ได้ Successor 
มีความรู้
ความสามารถท่ี
พร้อมต่อการสืบ
ทอดต าแหน่ง
และลดการคาด
แคลนบุคลากร
ในต าแหน่งหลัก 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

 
 
 
 
 
 

5. การพัฒนา ระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ต่างๆ ส าหรับ
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพสูง      

       - ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการต่างๆ 
ส าหรับบคุลากรที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
(ร้อยละ 100 ในปี 
2564) 

ได้ระเบียบ 
ประกาศ 
หลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ต่างๆ 
ส าหรับบคุลากร
ที่มี
ประสิทธิภาพสูง      

กองทรัพยากร
มนุษย ์
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กลยุทธ์ที่ 4 Talent Management การบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :    1. ระดับความผูกพันของกลุ่มผู้มีประสทิธิภาพสูง (Talent) (ร้อยละ 70) 
                             2. อัตราการลาออกของกลุ่มผู้มีประสิทธิภาพสูง (Talent) (ไม่เกินร้อยละ 10) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

6. การพัฒนา ระบบ
ความก้าวหน้าพิเศษและ
ค่าตอบแทนทางเลือก 
ส าหรับบคุลากรที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

       - ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา 
ระบบความกา้วหน้า 
(ร้อยละ 100) 

ได้ระบบ
ความก้าวหน้า
พิเศษและ
ค่าตอบแทน
ทางเลือก
ส าหรับบคุลากร
ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

กองทรัพยากร
มนุษย ์

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 5 Digital IDP 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) (ร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การท าแผนพัฒนา
บุคลากรและแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 

 
 

      - ร้อยละของบุคลากร
สังกัดส านักงาน
อธิการบดีที่มี IDP  

บุคลากรสังกัด
ส านักงาน
อธิการบดีมี

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์
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กลยุทธ์ที่ 5 Digital IDP 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) (ร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

Development Plan) : 
ส านักงานอธิการบด ี

(ร้อยละ 100) แผนพัฒนา
บุคลากรและ
แผนพัฒนา
รายบุคคล 

2. การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรและแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan) : 
หน่วยงานอ่ืนๆ  

  
100,000 

 
250,000 

    350,000 ร้อยละของบุคลากร
สังกัดหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่มี IDP 
(เป้าหมาย
ด าเนินการ ปี 2562 
คือร้อยละ 50 และปี 
2563 คือร้อยละ 
100) 

บุคลากรสังกัด
หน่วยงานอ่ืนๆ 
มีแผนพัฒนา
บุคลากรและ
แผนพัฒนา
รายบุคคล  

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย์  

ปีงบประมาณ 
2562 

3. การสร้างรูปแบบการ
ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

   
100,000 

    100,000 1. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
สร้างรูปแบบการ
ประเมินผลการ
พัฒนารายบุคคล 
(ร้อยละ 100) 
2. ผลการประเมิน
ตามการพัฒนา

มหาวิทยาลยัมี
รูปแบบการ
ประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร
รายบุคคลที่
สามารถน าผล
การประเมินมา
ใช้ในการพัฒนา  

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์
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กลยุทธ์ที่ 5 Digital IDP 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) (ร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

รายบุคคล (IDP) 
(ร้อยละ 70)  

 

 

กลยุทธ์ที่ 6 Modern Competencies and Ethics สมรรถนะทันโลกและจริยธรรมน าสังคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (ร้อยละ 80) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. โครงการ TU Ethics    
100,000 

 
100,000 

 
 

 
 

 
 

200,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการจัดโครงการ 
TU Ethics 
(เป้าหมาย
ด าเนินการ ปี 2563 
คือร้อยละ 50 และปี 
2564 คือร้อยละ 
100) 

บุคลากรมีความ
ตระหนักในเรื่อง
จริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์
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กลยุทธ์ที่ 7 Effective Empowerment 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละความผิดพลาดของกระบวนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (ไม่เกินร้อยละ 3) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564    รวม 

1. การพัฒนาระบบ HR 
Audit  
 

   
200,000 

    200,000 1. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบ HR 
Audit (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความพึง
พอใจของหน่วยงาน 
(ร้อยละ 100 ในปี 
2564) 

หน่วยงาน
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
และลด
ข้อผิดพลาดใน
การด าเนินการ 

ทุกงานภายใน
กองทรัพยากร

มนุษย ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 Digital HR 

กลยุทธ์ที่ 1 HR Database for Digital Workplace 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 100) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การจัดเก็บข้อมลูเพื่อ
รองรับระบบฐานข้อมูลดา้น
บริหารบุคคล 

- ก าหนดให้มี Database 
ในมุมมองต่าง ๆ โดย
เทียบกับ productivity 
โดยให้ครอบคุลมการ
เจ็บป่วย และสวัสดิการ 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

- 
 

ร้อยละความส าเรจ็
ในการจัดเก็บ
ฐานข้อมูล (ร้อยละ 
100 ภายในปี 
2567) 
 

มีฐานข้อมูลที่ใช้
ในการบริหาร
และตดัสินใจ 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์

และ 
สารสนเทศ 

 

2. การพัฒนาและตดิตั้ง
ซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดท า
รายงานในรูปแบบตา่งๆ เพื่อ
การบริหารงาน (BI) 
(Business Intelligence) 

  
750,000 

     750,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนาและ
ติดตั้งซอฟต์แวรเ์พื่อ
การบริหาร 
(ร้อยละ 100) 

มีระบบการ
จัดท ารายงานใน
รูปแบบต่างๆ 
เพื่อการ
บริหารงาน (BI) 
(Business 
Intelligence) 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์

และ 
สารสนเทศ 

งบประมาณ
โครงการ

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 

2562 

3. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเขียน
โปรแกรมภาษา People 

  
240,000 

     240,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน

บุคลากร
สามารถพัฒนา
แก้ไขระบบงาน

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์

และ 

งบประมาณ
โครงการ

ยุทธศาสตร์ 
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กลยุทธ์ที่ 1 HR Database for Digital Workplace 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 100) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

Tool (เพื่อพัฒนา/ แก้ไข
ระบบงานสารสนเทศด้าน
บริหารทรัพยากรมนุษย์และ
เบิกจ่ายเงินเดือน) 

การเขียนโปรแกรม
ภาษา People 
Tool 
(ร้อยละ 100) 

สารสนเทศด้าน
บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และเบิกจา่ย
เงินเดือน 

สารสนเทศ ปีงบประมาณ 
2562 

4. การพัฒนาระบบจดัเก็บ
เอกสารด้านทรัพยากร
มนุษย์ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (รวมอุปกรณ์
ส ารองข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูล Tape Backup 
Auto Loader) 

  
335,000 

 
335,000 

    670,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา
ระบบจัดเอกสาร
ด้านทรัพยากร
มนุษย ์
(เป้าหมาย
ด าเนินการ ปี 2562 
คือร้อยละ 30 และ
ปี 2563 คือร้อยละ 
100) 

ได้ระบบจัดเก็บ
เอกสารด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 
ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์

และ 
สารสนเทศ 

งบประมาณ
โครงการ

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
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กลยุทธ์ที่ 2 HR Online Mobile App. : Thammasat : Anytime – Anywhere 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :      ร้อยละของการจัดเก็บเอกสารด้านทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดิจิทัล (Paperless) (ร้อยละ 100) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
HR TU บนโทรศัพท์มือถือ
และแท็บเล็ต 

เช่น ลางานออนไลน/์ การ
ขอต าแหน่งสูงข้ึน / การ
เบิกสวัสดิการ/ การขอ
หนังสือรับรอง / การขอ
ปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ / การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน
บุคคล 

 

   
 

500,000 

   500,000 
 

1. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่น 
HR TU บน
โทรศัพท์มือถือและ
แท็บเล็ต  
(ร้อยละ 100) 
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
แอปพลิเคชั่น 
(ระดับ 3.5) 
3. ปริมาณการใช้
งานแอปพลิเคชั่น 

มี Application 
เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การบริการด้าน
บุคคล 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์

และ 
สารสนเทศ 

 

2. พัฒนาระบบโปรแกรม
สนทนาอัตโนมตัิด้าน HR  
(Expert HR Consult : 
Chatbot) 

    
 

   - ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา
ระบบโปรแกรม
สนทนาอัตโนมตัิ
ด้าน HR  (Expert 
HR Consult : 
Chatbot) (ร้อยละ 

มีระบบ
โปรแกรม
สนทนาอัตโนมตัิ
ด้าน HR  และ
บุคลากร
สามารถสนทนา
ข้อมูลทางด้าน 
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กลยุทธ์ที่ 2 HR Online Mobile App. : Thammasat : Anytime – Anywhere 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :      ร้อยละของการจัดเก็บเอกสารด้านทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดิจิทัล (Paperless) (ร้อยละ 100) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

100) HR ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

 

กลยุทธ์ที่ 3 e – Recruiting 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาผ่าน e-Recruitment (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 ในปี 2564) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564    รวม 

1. การพัฒนาและตดิตั้งระบบสรร
หาคัดเลือกบุคลากร  
e- recruit (ออนไลน์)  

  
700,000 

     700,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา
ระบบ e – 
Recruiting (ร้อยละ 
100) 

สามารถสรรหา
บุคลากรได้
รวดเร็วและตรง
กับความ
ต้องการ  

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์

และ 
สารสนเทศ 

งบประมาณ
โครงการ

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 Ultimate Workplace 

กลยุทธ์ที่ 1 Attractive Benefits & Motivation สวัสดิการ “ออกแบบได้” 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ระดับความผูกพันของบุคลากร (ร้อยละ 70)  

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การส ารวจความผูกพันของ
บุคลากร
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

       - 1. ระดับความ
ผูกพันของบุคลากร 
(ร้อยละ 80)  
2. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร  
(ร้อยละ 80) 
3. อัตราการลาออก
ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัธรรมศ
าสตร์ (ไม่เกินร้อยละ 
10) 

บุคลากรมีความ
พึงพอใจและมี
ความสุขในการ
ท างาน 

งานสวัสดิการ 
และสิทธิ
ประโยชน ์

 

2. การส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสวสัดิการของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

       -  

3. การออกแบบและพัฒนา
สวัสดิการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร 
3.1 ด้านสุขภาพ อนามัย และ
ความปลอดภัย 

- เบิกค่ารักษาพยาบาลพิเศษ  
(ส าหรับบุคลากรสังกัด
ส านักงานอธิการบดี) 

   
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

1,200,000 บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อ
สวัสดิการที่
ได้รับและมี
ความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลยั 
 

งานสวัสดิการ 
และสิทธิ
ประโยชน ์

งปม รายจ่าย
จากรายได้ มธ. 
(ไม่ใช่โครงการ

ตามแผน
ยุทธศาสตร์ แต่

เป็นการ
ออกแบบและ

พัฒนาให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
และสอดคล้อง
กับเป้าหมาย

- การตรวจสุขภาพประจ าปี
กับโรงพยาบาลช้ันน า 
(รพธ.) 

       1,300,000 

- จัดกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็น        10,000 
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กลยุทธ์ที่ 1 Attractive Benefits & Motivation สวัสดิการ “ออกแบบได้” 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ระดับความผูกพันของบุคลากร (ร้อยละ 70)  

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

คนไข้ในโรงพยาบาล  
ด้วย “กระเช้าแทนใจ” 

ยุทธศาสตร์) 
 

- สิทธิประกันอุบัตเิหตุและ
ประกันชีวิตกลุม่ส าหรับ
บุคลากรและคนใน
ครอบครัว 

       18,000,000 

- สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน 

       300,000 

- โครงการ “ Fit Fun Firm 
” ส่วนลดรายปีค่าบริการ
ศูนย์กีฬา 25% ส าหรับ
บุคลากร มธ. 

   
250,000 

 
250,000 

   500,000 

3.2 ด้านที่อยู่อาศัย 
- สวัสดิการที่อยู่อาศัย “อุ่น

ใจ” (ช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย) 

     
 

 
 

 
 

 
1,700,000 

1. ระดับความ
ผูกพันของบุคลากร 
(ร้อยละ 80)  
2. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร  
(ร้อยละ 80) 
3. อัตราการลาออก

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อ
สวัสดิการที่
ได้รับและมี
ความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลยั 
 

งานสวัสดิการ 
และสิทธิ
ประโยชน ์

 

- มธ. ออกหนังสือผ่านสิทธิ
เพื่อกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ที่มีข้อตกลงในการหัก
เงินเดือน ณ ท่ีจ่าย ช าระหนี้

       -  
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กลยุทธ์ที่ 1 Attractive Benefits & Motivation สวัสดิการ “ออกแบบได้” 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ระดับความผูกพันของบุคลากร (ร้อยละ 70)  

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

ค่าที่อยู่อาศัยให้แก่สถาบัน
การเงิน 

ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัธรรมศ
าสตร์ (ไม่เกินร้อยละ 
10) 

 

3.3 ด้านครอบครัว 
- เงินอุดหนุนการศึกษาบตุร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
800,000 

 

- เงินช่วยเหลือค่าท าศพ และ
ค่าพวงหรีด  
(พวงหรีดแทนความเสียใจ) 

       50,000  

3.4 ด้านการศึกษาและพัฒนา
ตนเอง 

- เงินค่าหนังสือและค่าถ่าย
เอกสารทางวิชาการ 

         

- เงินช่วยเหลือค่าหน่วยกติใน
การศึกษาต่อระดับปริญญา
โท 

       750,000  

3.5 ด้านรายได้และความมั่นคง
ทางการเงิน 

- เงินสวัสดิการค่าครองพิเศษ
ชีพส าหรับบุคลากร 

     
 

 
 

 
 

 
760,000 

 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้        60,000  
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กลยุทธ์ที่ 1 Attractive Benefits & Motivation สวัสดิการ “ออกแบบได้” 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ระดับความผูกพันของบุคลากร (ร้อยละ 70)  

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

เรื่อง “นโยบายและแผนการ
ลงทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์” 

3.6 ด้านอื่นๆ 
- มอบของขวัญที่ระลึกเนื่อง

ในวันคล้ายวันเกิด ส าหรับ
บุคลากร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
720,000 

1. ระดับความ
ผูกพันของบุคลากร 
(ร้อยละ 80)  
2. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร  
(ร้อยละ 80) 
3. อัตราการลาออก
ของบุคลากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศ
าสตร์ (ไม่เกินร้อยละ 
10) 

บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อ
สวัสดิการที่
ได้รับและมี
ความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลยั 

 

งานสวัสดิการ
และสิทธิ
ประโยชน ์

 

- เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ 

       200,000  
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กลยุทธ์ที่ 2 Promoting THAMMASAT Spirit 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     คะแนนค่าเฉลี่ย “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ” ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (ร้อยละ 70)   

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. โครงการ บุคลากรดเีด่น (การ
ให้รางวัลแก่ผู้ทีส่ร้างผลงาน
นวัตกรรม)  

  
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

   600,000 ระดับความผูกพัน
ของบุคลากร  
(ร้อยละ 80) 
 

ได้บุคลากรที่
เป็นต้นแบบใน
การท างาน 

 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณ
แผนงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

รายการ
โครงการจดังาน
เชิดชูเกียรตฯิ 
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กลยุทธ์ที่ 3 Privilege Benefits for Talent and Super Academic Staff เอกสิทธิ์พิเศษส าหรับคุณ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความโดดเด่น และมีประสิทธิภาพสงู ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (ร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. โครงการ “สิทธิประโยชน์เลือก
ได”้ ส าหรับบุคลากรที่มีความโดด
เด่นและมีประสิทธิภาพสูง “ TU 
Combo Executive Package” 

   
1,200,000 

 
1,200,000 

 
 

 
 

 
 

2,400,000  
(26 คณะ) 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มี
ความโดดเด่น และมี
ประสิทธิภาพสูง ท้ัง
สายวิชาการและ
สายสนบัสนุน
วิชาการ (ร้อยละ 
70) 

บุคลากรมีความ
ทุ่มเทในการ
ท างานและเกิด
ความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลยั 

งานสวัสดิการ 
และสิทธิ
ประโยชน ์

 

 

กลยุทธ์ที่ 4 Growing on Your Career Path อยากโต ต้องได้โต 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :      ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่ยื่นขอรับการประเมินให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ร้อยละ 60) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การจัดท าคู่มือเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นส าหรับ สาย
สนับสนุนวิชาการ 

   
300,000 

 
300,000 

   600,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการจัดท าคู่มือ
เพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
ส าหรับสาย

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการขอ
ก าหนดต าแหน่ง
ที่สูงข้ึนส าหรับ 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์
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กลยุทธ์ที่ 4 Growing on Your Career Path อยากโต ต้องได้โต 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :      ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่ยื่นขอรับการประเมินให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ร้อยละ 60) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

สนับสนุนวิชาการ 
(เป้าหมายใน ป ี
2563 คือร้อยละ 70 
และปี 2564 คือร้อย
ละ 80 ) 

สายสนบัสนุน
วิชาการ 

2. การพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า ส าหรับบคุลากร   สาย
สนับสนุนวิชาการ 

   
550,000 

 
550,000 

   1,100,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา
งานวิจัยจากงาน
ประจ า (เป้าหมาย
ใน ป ี2563 คือร้อย
ละ 60 และปี 2564 
คือร้อยละ 70) 

มหาวิทยาลยัมี
ผลงานวิจัยจาก
งานประจ า
เพิ่มขึ้น 
 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณงาน
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
ปีงบประมาณ 

2562 
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กลยุทธ์ที่ 5 Fun & Superb Workplace สุดยอดที่ท างานโดนใจ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     คะแนนค่าเฉลี่ย “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ” ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (ร้อยละ 70)   

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. โครงการ “5 ส. สร้างสรรฺค์”   
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

   300,000 1. อัตราการลาออก
ของบุคลากร  
(ไม่เกินร้อยละ 10) 
2. จ านวน วัน ขาด 
ลา มาสาย ของ
บุคลากรทีล่ดลงใน
แต่ละป ี

บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตใน
การท างานท่ีดี
ขึ้น และมี
ความสุขในการ
ท างาน 

งานสวัสดิการ 
และสิทธิ
ประโยชน ์

งบประมาณของ
หน่วยงาน 

2. โครงการ ตามแนวคิด “Happy 
Workplace” 

- Happy Body  

 
 

186,780 

    
 

 
 

 
 

 
186,780 

1. ค่าเฉลี่ยผลตรวจ
สุขภาพ บุคลากร 
(BMI) 
2. อัตราการลาออก
ของบุคลากร  
(ไม่เกินร้อยละ 10) 
3. จ านวน วัน ขาด 
ลา มาสาย ของ
บุคลากรทีล่ดลงใน
แต่ละป ี

 

บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตใน
การท างานท่ีดี
ขึ้น และมี
ความสุขในการ
ท างาน 

 

งานสวัสดิการ 
และสิทธิ
ประโยชน ์

  

- Happy Money   
25,000 

 
100,000 

 
100,000 

   233,400 งบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 

- Happy Soul  / Happy 
Heart / Happy Relax / 
Happy Brain / Happy 
Family / Happy Society 

   
200,000 

 
200,000 

   400,000  
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กลยุทธ์ที่ 6 Life Long Engagement ดูแลกัน ผูกพันตลอดไป 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ระดับความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ร้อยละ 80) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การบริการแยกล าดับเข้าคิว
บุคลากร ในการเข้ารับบริการ 
รพ.มธ. (ความร่วมมือ มธ + 
รพ.มธ) 

       - 1. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
(ร้อยละ 70)  
2. ระดับความสุข
ของบุคลากร  
(ร้อยละ 70) 
3. ระดับการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร
หลังเกษียณอายุการ
ท างาน  
(ร้อยละ 70) 

บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตใน
การท างานท่ีดี
ขึ้น และมี
ความสุขในการ
ท างาน 

 
 

งานสวัสดิการ 
และสิทธิ
ประโยชน ์

 

 

2. โครงการ “ห้องสมุดยามว่าง” 
สมาชิกห้องสมดุส าหรับบุคลากร 
และบุคลากรที่เกษียณอายุการ
ท างาน 
 

       -  

3. การสร้างเครือข่ายธรรมศาสตร์
สโมสร  
(โครงการ TU Interest Group) 
 
 

   
200,000 

 
200,000 

 
 

 
 

 
 

400,000  

 

 

 

 



 

32 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Driving Systems for Excellence 

กลยุทธ์ที่ 1 Evaluation System for Reaching Thammasat Vision การพัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธภิาพที่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานของบุคลากร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
 

  
 

     - ร้อยละความส าเรจ็
ของการจัดท าระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  
(ร้อยละ 100) 

ได้ระบบระบบ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
และการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

งานบริหาร
บุคคล 

และทะเบยีน
ประวัต ิ

 

งบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 

3. การจัดท ามาตรฐานภาระงาน
ของบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

- การประชุมคณะท างาน
จัดท ามาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการ 

- การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
เกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
ของสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 

- ก าหนดภาระงานขั้นต่ าของ
อาจารย์ให้ครอบคลุมภารกจิ

  
30,000 
(สาย

วิชาการ) 

 
30,000 
(สาย

สนับสนุน) 

    60,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการจัดท า
มาตรฐานภาระงาน
ของบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ  
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 

มมีาตรฐาน
ภาระงานของ
บุคลากรสาย
วิชาการ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ และ
บุคลากรมีความ
เข้าใจในเรื่อง
มาตรฐานภาระ
งาน  

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 

งบประมาณ 
งานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
ปีงบประมาณ 2561 
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กลยุทธ์ที่ 1 Evaluation System for Reaching Thammasat Vision การพัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธภิาพที่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานของบุคลากร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

หลักโดยให้สายวิชาการมี
สิทธิเลือก 

4. การปรับปรุงระบบสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งงานของบุคลากร 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งงานสายสนับสนุน
วิชาการ (ต าแหน่งงานหลัก 
48 ต าแหน่ง) 
 

  
212,700 

 
440,000 

    690,000 จ านวนต าแหน่งท่ีมี
การปรับปรุง
สมรรถนะ (ปี 2562 
คือ 15 ต าแหน่ง 
และปี 2563 คือ 33 
ต าแหน่ง) 

บุคลากรมี
สมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง
งานตรงตาม
ต าแหน่งงาน 
และสามารถ
น าเอาสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง
งานไปใช้ในการ
พัฒนาด้าน
บุคคล 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 

และ 
งานพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562  
(75,000 บาท)และ 
งบประมาณงาน
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์  
ปีงบประมาณ 2562  

(137,700 บาท) 

5. การพัฒนาวิธีการ หลักเกณฑ์ 
ในการเข้าสูต่ าแหน่งบริหารแบบ
ไม่มีวาระ (หัวหน้างาน 
ผู้อ านวยการกอง และเลขานุการ
คณะ/ส านัก/สถาบัน) 

  
 

     - ร้อยละความส าเรจ็
การพัฒนาวธิีการ 
หลักเกณฑ์ ในการ
เข้าสู่ต าแหน่งบริหาร
แบบไม่มีวาระ 
(หัวหน้างาน 
ผู้อ านวยการกอง 

ได้ผูบ้ริหารที่มี
ความรู้
ความสามารถ
และมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตรง
ตามต าแหน่ง

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 

และ 
งานบริหาร

บุคคล 
และทะเบยีน
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กลยุทธ์ที่ 1 Evaluation System for Reaching Thammasat Vision การพัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธภิาพที่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานของบุคลากร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

และเลขานุการ
คณะ/ส านัก/
สถาบัน) (ร้อยละ 
100) 

บริหาร ประวัต ิ

6. การพัฒนาเครื่องมือประเมินใน
การเข้าสูต่ าแหน่งบรหิารแบบไม่มี
วาระ (หัวหน้างาน ผู้อ านวยการ
กอง และเลขานุการคณะ/ส านัก/
สถาบัน) 

   
500,000 

 

    500,000 
 

ร้อยละความส าเรจ็
การพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินในการเข้าสู่
ต าแหน่งบริหารแบบ
ไม่มีวาระ (หัวหน้า
งาน ผู้อ านวยการ
กอง และเลขานุการ
คณะ/ส านัก/
สถาบัน) (ร้อยละ
100) 

ได้เครื่องมือท่ี
สามารถน าไปวัด
ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 

และ 
งานบริหาร

บุคคล 
และทะเบยีน

ประวัต ิ
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กลยุทธ์ที่ 2 Performance Boosting Mechanism : KM , Performance Award กลไกส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงขึน้ (ภาษาอังกฤษ/นวัตกรรม (ร้อยละ 10) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การสร้างกลไกการส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากร 

1.1 จัดให้มี Knowledge  
Management (KM) & 
Innovation อันสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและตาม
ความสนใจของผู้ปฏบิัติงาน 

  
 

40,000 
 

 
 

70,000 
 

 
 

70,000 
 

   1,701,800  
มีคู่มือท่ีไดจ้ากการ
จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ 
(จ านวน 1 เรื่อง / 
ปี) 
 
 

 
บุคลากรมีทักษะ 
และความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ท างานท่ีเพิ่มขึ้น 

งานแผน
ทรัพยากรมนุษย์
และสารสนเทศ 

และ 
งานพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย ์
 

งบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 

1.2 การทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency) 

  
75,000 

 
75,000 

 
75,000 

   ร้อยละของบุคลากร
มีผลคะแนนการ
ทดสอบ
ภาษาอังกฤษระดับ
ปานกลางค่อนข้าง
สูง (ร้อยละ 50) 

ได้ผลคะแนน
จากการทดสอบ
ความสามารถ
ทาง
ภาษาอังกฤษ ไป
ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 
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กลยุทธ์ที่ 2 Performance Boosting Mechanism : KM , Performance Award กลไกส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงขึน้ (ภาษาอังกฤษ/นวัตกรรม (ร้อยละ 10) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1.3 การเสรมิแรงบวกโดยการ
ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนา/ 
ผลิตนวตักรรม และการใช้
ระบบการใหค้่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทน
ความสามารถทาง
ภาษา (ยกเว้น
ต าแหน่งนักวิเทศ
สัมพันธ์) 

  
 
 
 
 
 

250,000 

 
 
 
 
 
 

250,000 

 
 
 
 
 
 

250,000 

    
 
 
 
ร้อยละของบุคลากร
ที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบ
ภาษาอังกฤษระดับ
ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 
5) 

 
 
 
 
ได้บุคลากรที่มี
ความสามารถ
ทางด้านภาษา
เพิ่มมากข้ึน 

- ค่าตอบแทนการพัฒนา
นวัตกรรม 

  
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

   จ านวนของผลงาน
นวัตกรรม  
(20 ผลงาน / ป)ี 

มีการน าเอา
ประโยชน์จาก
ผลงาน
นวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ใน
การท างาน 
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กลยุทธ์ที่ 3 HR Networking เครือข่าย HR เข้มแข็ง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 100) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. โครงการสร้างเครือข่าย HR 
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(HR Network) 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้าน HR ภายใน
มหาวิทยาลยั  

- การตั้งทีมพ่ีเลีย้ง (HR 
Mentoring) ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงาน
ต่างๆ  

- Employee Relation 
- การสร้างทีมบุคลากรที่มี

ความรู้ในด้านระบบงานไอที 
โดยจดัหาเครือข่ายบุคลากร 
เพื่อพัฒนาต่อยอด Social 
Media ด้วย Gamification  

- การประชุมช้ีแจงเครือข่าย
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
• การเปลี่ยนแปลงระเบียบ

  
35,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
 

 
 

 
 

150,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา 
เครือข่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ภายในมหาวิทยาลัย 
(เป้าหมาย
ด าเนินการ ปี 2562 
คือร้อยละ 100 ปี 
2563 คือร้อยละ 
100 และปี 2564 
คือร้อยละ 100) 

บุคลากรมีการ
สร้าง
ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลยั
และได้
แลกเปลีย่น
ความรู้ที่จะ
น ามาใช้ในการ
ท างาน 

 

งานพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 
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กลยุทธ์ที่ 3 HR Networking เครือข่าย HR เข้มแข็ง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 100) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

หลักเกณฑ ์
• การเปลี่ยนแปลงระบบ
การสรรหา คดัเลือก  
• ระบบเส้นทางสายอาชีพ 
(Career Path) 
• Succession Planning 
และ Talent 
Management 
• ระบบ e-Recruitment   
• ระบบประเมินผลและ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. โครงการเครือข่าย HR กับ
หน่วยงานภายนอก 

- การประชุมกับเครือข่ายการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ของหน่วยงานภายนอก 

 

  
30,000 

 

 
50,000 

 
50,000 

 
 

 
 

 
 

150,000 ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา 
เครือข่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยก์ับ
หน่วยงายภายนอก  
(เป้าหมาย
ด าเนินการ ปี 2562 
คือร้อยละ 100 ปี 
2563 คือร้อยละ 

บุคลากรมีการ
สร้าง
ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงาน
ภายนอก
มหาวิทยาลยั
และได้
แลกเปลีย่น
ความรู้ที่จะ

 งบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 
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กลยุทธ์ที่ 3 HR Networking เครือข่าย HR เข้มแข็ง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ร้อยละ 100) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

100 และปี 2564 
คือร้อยละ 100) 

น ามาใช้ในการ
ท างาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 Academic Career Path: TU Man Goals 

กลยุทธ์ที่ 1 Gathering, Sharing and Updating Academic Eligible Lists 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ร้อยละ 60) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การพัฒนาฐานข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 

  
 

     - ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา
ฐานข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการ (ร้อยละ 
50) 

ท าให้มีการ
แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิได้
ตรงตามสาขา 
และรวดเร็ว 

งานพิจารณา
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 Submitting Online  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ (ระดับ 3.5) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. ระบบติดตามความก้าวหน้าใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

       - ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้ขอ
ต าแหน่ง ทาง
วิชาการ (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80) 

ผู้ขอต าแหน่ง
สามารถติดตาม
สถานะและความ
เคลื่อนไหวของ
การด าเนินการขอ

งานพิจารณา
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 Submitting Online  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ (ระดับ 3.5) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 Developing Academic Career Path System *แก้ไขช่ือกลยุทธ์เพื่อน าโครงการที่ 2 และ 3 มาไว้ภายใต้กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น (ร้อยละ 65) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. การพัฒนาระบบคดัเลือกและ
ประเมินผู้ทรงคณุวุฒิด้านวิชาการ 
(Reader) 

   
 

     ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
คัดเลือกและ
ประเมิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการ (Reader) 
(ร้อยละ 50) 
 
 
 

กระบวนการยื่น
ขอต าแหน่งทาง
วิชาการสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

งานพิจารณา
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 Developing Academic Career Path System *แก้ไขช่ือกลยุทธ์เพื่อน าโครงการที่ 2 และ 3 มาไว้ภายใต้กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น (ร้อยละ 65) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

2. จัดให้มีการเติบโตตามสายงาน
โดยแยกตามสายวิชาการ 

            

2.1 การสัมมนาหลักเกณฑ์และ
วิธีการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ให้แก่คณาจารย์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
 
 
 

 
88,000 

 
50,000 

     138,000 1. อัตราการยื่นขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 20)) 
2. ร้อยละของการ
กรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 
03 / หนังสือ
รับรองการ
เผยแพรผ่ลงานท่ี
ใช้ประกอบการขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการถูกต้อง ไม่
มีการส่งคืนแก้ไข  
(เป้าหมายใน ปี 
2561 คือร้อยละ 
80 และ ปี 2562 
คือ ร้อยละ 90) 

บุคลากรสาย
วิชาการมีความ
เข้าใจใน
หลักเกณฑ์วิธีการ
ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และ
สามารถปฏิบัติ
ตามได้อย่าง
ถูกต้อง 

งานพิจารณา
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

งบประมาณงาน
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์  
ปีงบประมาณ 

2562  
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กลยุทธ์ที่ 3 Developing Academic Career Path System *แก้ไขช่ือกลยุทธ์เพื่อน าโครงการที่ 2 และ 3 มาไว้ภายใต้กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น (ร้อยละ 65) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

2.2 การสัมมนาซักซ้อมความ
เข้าใจเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานเงินรายได้ใหด้ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

  
50,000 

     50,000 ร้อยละของ
บุคลากรที่มคีวาม
เข้าใจเรื่อง
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้ง
พนักงาน
มหาวิทยาลยั และ
พนักงานเงิน
รายได้ให้ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 
2561 (ร้อยละ 
100) 
 
 
 

บุคลากรสาย
วิชาการสามารถ
ด าเนินการขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการไดต้าม
ขั้นตอนและ
วิธีการได้อย่าง
ถูกต้อง 

งานพิจารณา
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 Developing Academic Career Path System *แก้ไขช่ือกลยุทธ์เพื่อน าโครงการที่ 2 และ 3 มาไว้ภายใต้กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น (ร้อยละ 65) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

3. โครงการคลินิกส่งเสริมวิชาการ 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ 
 

  
255,800 

 
319,200 

    
319,200 

894,200 ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่มีการขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ
ที่มีการขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  
(ร้อยละ 65 
ภายใน 5 ปี) 
 

1. ได้บุคลากรที่
ยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการที่
สูงขึ้น 
2. อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ มากกว่า
ร้อยละ 70 

งานพิจารณา
ต าแหน่งทาง
วิชาการ และ  

งานบริหารบุคคล 
และทะเบยีน

ประวัต ิ

งบประมาณ
โครงการ

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

กลยุทธ์ที่ 4 Providing System for Foreigner Staff 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :     ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการส าหรับบุคลากรชาวต่างประเทศ (ระดับ 60) 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ /บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564    รวม 

1. การพัฒนาระบบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับ
บุคลากรชาวตา่งประเทศ (สาย
วิชาการ) 

   
 

    - ร้อยละความส าเรจ็
ของการพัฒนา
ระบบการขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการส าหรับ
บุคลากรชาว
ต่างประเทศ (สาย
วิชาการ) (ร้อยละ 
50) 

มีระบบการขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการส าหรับ
บุคลากรชาว
ต่างประเทศ (สาย
วิชาการ) 

งานพิจารณา
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

 

* งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการปี 2562 

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

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


