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1 
บทสรุปผูบริหารในการพฒันาทรพัยกรบคุคล 

การที่จํานวนและประเภทของบุคลากรตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปตาม
นโยบายของภาครัฐ ประกอบกับจํานวนของบุคลากรที่ไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยมีจํานวน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีฐานอายุเพิ่มขึ้น สงผลใหมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองเรงพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  โดยเมื่อเทียบกับขีดความสามารถของบุคลากรที่มีอยูบุคลากรนั้นมีความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน  แตเมื่อเปรียบเทียบกับขีดความที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีหลายดานๆ มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจะพบวาสมรรถนะการพัฒนาที่ควบคูกับเทคโนโลยีเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง  เนื่องจาก  
รูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความหลากหลายตามรูปแบบของพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งเปน
ประเด็นที่ทาทายอยางยิ่ง  และเพ่ือไมใหติดหลมขอจํากัดดานทุนมนุษยที่ไมอาจปฏิเสธได มหาวิทยาลัยมีความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหเกิดสมรรถนะท่ีดีและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

จากประเด็นความทาทายดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงตระหนักวาเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนสิ่ง
ที่สําคัญและเปนองคประกอบหลักในการขับเคลื่อนเพื่อการบริหารจัดการในการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นวาการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเกิดการสื่อสาร  
กับบุคลากร 

ความเชื่อมโยงของนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับการนําไปปฏิบัต ิ

จากการกําหนดนโยบายระยะยาวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยในป 2563 
ซึ่งยังคงดําเนินการตามแนวทางของนโยบายในการการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตาม   
ปที่ผานมาโดยซึ่งมุงเนนในการพัฒนาบุคลากรที่มีเปาประสงคทั้งสี่ดานอยางสม่ําเสมอ 

1.การบรหิารจดัการการพฒันาบุคลากร ใหมรีะบบ กลไกและการดาํเนินงานดานการพฒันาบคุลากร

ที่มปีระสทิธภิาพ และมีทรพัยากรสนบัสนนุการดาํเนนิงานอยางเพียงพอ

• มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบ กลไก และการดําเนินการงานในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในทุกๆดาน อยางตอเนื่อง อาทิ การพัฒนากฏ ระเบียบ ขอบังคับ พรอมทั้งยังสรางความพรอมให
บุคลากรไดมีสวนรวมในการพัฒนาและรับรู  เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่เรียบรอยสามารถ
ปฏิบัติงานของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังไดถายทอดนโยบายในดาน
ดังกลาวใหหนวยงานตางๆ ไดนําไปยึดถือเพื่อดําเนินการในการทํางานของตนเอง รวมไปถึง
มหาวิทยาลัยสรางความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เชน ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน เครื่องใชสํานักงานที่เหมาะสมและถูกตองกับลักาณะทางกายภาพของบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน และอุปกรณดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยได
คํานึงถึงบริบททั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการ
พัฒนาตนเองอยางเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.การพฒันาผูบริหาร โดยตระหนักถงึการพฒันาผูทีจ่ะกาวขึ้นสูตาํแหนงประเภทผูบรหิาร

ใหมสีมรรถนะและทักษะในการบรหิารในระดับสงู

• มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการพัฒนาผูบริหารในระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยได
สงเสริมใหผูบริหารเกิดการพัฒนาตนเองในทุกดาน ดวยการพัฒนาระบบผูบริหารในระดับตางๆ
ของมหาวิทยาลัยรวมถึงผูที่จะกาวขึ้นสูการเปนผูบริหาร เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักวาหาก
ผูบริหารสามารถปฏิบัติงานดานการบริหารดวยสมรรถนะที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยจะเกิด
กระบวนการที่เปนมาตรฐานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  ซึ่งมหาวิทยาลัยได
ใหผูบริหารไดเขามีสวนรวมในการพัฒนาดานตางๆ อาทิ การพัฒนากฏ ระเบียบ ขอบังคับ และ
กระบวนการปฏิบัติงาน พรอมทั้งยังสนับสนุนใหเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร จากหนวยงานภายในและภายนอกเพื่อสรางความพรอมใหบุคลากรได
พัฒนาและรับรูความเปลี่ยนแปลงทางการบริหารที่เหมาะสม อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังไดถายทอด
นโยบายในดานดังกลาวใหหนวยงานตางๆ ไดนําไปสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอยาง
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการประเมินทักษะและ
สมรรถนะของผูปฏิบัติงานเพื่อกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทบริหารของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน

3.การพฒันาบุคลากร สายวชิาการ ใหดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ มคีุณวฒุกิารศึกษาระดบั

ปรญิญาเอก และมสีมรรถนะและทักษะในการปฏบิตัิงาน

• มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนใหเกิด
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดแก ทางดานตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได
สงเสริมสนับสนุนให บุคลากรสายวิชาการไดรับองคความรูในการทําผลงานวิชาการ โดยการจัดการ
อบรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย พรอมสนับสนุนใหคณะตางๆ ไดอบรมองคความรูเหลานั้นกับ สาย
วิชาการ อีกทั้งยังมีการสรางสิ่งสนับสนุนแรงคาตอบแทนตามระดับตําแหนงทางวิชาการเพื่อเปนการ
สรางแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ  และในสวนของการสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการมี
คุณวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 5 ป โดยใหบุคลากรสาย
วิชาการทุกคนมีสวนรวมโดยการแสดงความตองการในการไปศึกษาตอของตนเองและผานการ
พิจารณาความเหมาะสมจากสังกัดของตนเองเพื่อรวมกําหนดคาเปาหมายระดับมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะเปนสวนชวยในการใหบุคลากรสายวิชาการไดวางแผนในการพัฒนาตนเอง อีกมหาวิทยาลัยยัง
มอบนโยบายใหคณะและหนวยงานตางๆ มีหนาที่ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการใน
สังกัดของตนเองใหเกิดการพัฒนาเพื่อเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังสงเสริมในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในหลากลายดาน อาทิ การอนุญาตใหไดเขารับการอบรม
ในหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเขารวมประชุมวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ การนําเสนอผลงานวิจัย และการไปศึกษาดูงานเพื่อใหบุคลากร สายวิชาการเปนการ
พัฒนาสมรรถนะหลากหลายดาน ซึ่งการกลไกในการพัฒนาเหลานี้ไดขับเคลื่อนผานคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ   ไดดําเนินการอยางเปนธรรมเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
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• จากภาพรวมของมหาวิทยาลัยขางตนซึ่งมหาวิทยาลัยไดวางแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมุงใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล หนวยงาน ไปตลอดจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
เปนสิ่งที่บงชี้ใหเกิดคามุงหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนประโยชนตอบุคลากร
ของมหาวิทยลัย ซึ่งมหาลัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญอยางมากเพราะหากบุคลากรของมหาทุกคนสามารถ   
พัฒนาตนเองใหเกิดมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ
พันธกิจไดอยางเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยเปาหมายหลักในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาระบบใน
การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรในทุกๆดาน  เพื่อสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยิยางเต็มที่ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกการ
ดําเนินงานอยางเพียงพอ  

4.การพฒันาบุคลากร สายสนบัสนนุวชิาการ ใหมีคณุสมบตัคิรบถวนและเหมาะสมไดดาํรงตาํแหนง

ในระดับทีส่งูขึน้ มีคณุวฒุิการศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้ และมสีมรรถนะตลอดจนทกัษะในการ

ปฏบิตัิงานในระดบัสงู

• มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให
เกิดความกาวหนาในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดแก การสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการมี
คุณสมบัติที่ครบถวนและเหมาะสม ในการดํารงตําแหนงตางๆ  โดยเปนไปตามที่มาตรฐานของ
ตําแหนงตาง โดยมหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนให บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับองค
ความรูในการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยจัดการอบรมให และยังสงเขารับการอบรมกับหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย พรอมสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ไดถายทอดองคความรูจากผูปฏิบัติงาน
อาวุโส และในสวนของการสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัย ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 5 ป โดยใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุก
คนมีสวนรวมโดยการแสดงความตองการในการขึ้นสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเปนสวนชวยใน
การใหบุคลากรไดวางแผนในการพัฒนาตนเอง อีกมหาวิทยาลัยยังมอบนโยบายใหคณะและ
หนวยงานตางๆ มีหนาที่ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการในสังกัดของตนเองให
เกิดการอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังสงเสริมในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในหลากลายดาน อาทิ การอนุญาตใหไดเขารับการ
อบรมในหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และการไปศึกษาดูงานเพื่อใหบุคลากร
สมารถนําเอาองคความรูที่ไดรับมาพัฒนาและประยุกตเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
หลากหลายดาน ซึ่งการกลไกในการพัฒนาเหลานี้ไดขับเคลื่อนผานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ ไดดําเนินการอยางเปนธรรมเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยอยางถึงที่สุด



รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563   

4 
บทบาทหนาทีข่องกองพฒันาระบบบรหิาร 

กองพัฒนาระบบบริหารมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในงานดานสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และ
งานประชุมของกองพัฒนาระบบบริหาร และคณะกรรมการชุดตางๆที่เก่ียวของ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ การขาดราชการ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง
กับมหาวิทยาลัย และขาราชการบํานาญ 

4. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรและฝกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานวิเคราะหอัตรากําลัง  และกําหนดตําแหนงใหบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย 
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนดทะเบียนตําแหนงทางวิชาการ และตําแหนงผูบริหาร
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย
8. ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ และบําเหน็จความชอบของมหาวิทยาลัย
9. ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร
10. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
11. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย

กองพัฒนาระบบบริหาร แบงงานออกเปน 4 งาน ไดแก 
1. งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ

    1.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและขอบังคับที่
เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบทั้งที่หนวยงานกลางของรัฐ และมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อปฏิบัติและแนะนํา
ใหคําปรึกษาแกหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 

1.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของหนวยงาน 
1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุมของหนวยงานและคณะกรรมการชุดตางๆที่เกี่ยวของ 
1.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี จัดซื้อครุภัณฑ จัดจางถายเอกสารของ

หนวยงาน 
1.5 ดําเนินการควบคุม ตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑภายในหนวยงาน 

    1.6 ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง
กับมหาวิทยาลัย และขาราชการบํานาญ 

1.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
1.8 ดําเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ การขาดราชการ การไปราชการ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
1.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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1.10 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําขอมูล สถิติการลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ 

การขาดราชการ การไปราชการลงระบบสารสนเทศ(MIS) เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และบริการบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 1.11 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการทํางาน ขอรับ
การตรวจลงตราตางประเทศ(วีซา) หนังสือผานสิทธิ์กับ ธ.อาคารสงเคราะห ขอสินเชื่อกับ ธ.ออมสิน ขอสินเชื่อ
กับ ธ.กรุงไทย  

1.12 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของหนวยงาน 
1.13 ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ 
1.14 ดําเนินการเกี่ยวกับงานชมรมผูอาวุโสของมหาวิทยาลัย 
1.15 ดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการอุบัติเหตุสวนบุคคลหมูใหแกครูบุคลากรทางการศึกษา 
1.16 ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง 

และแผนการจัดการความรูของหนวยงานเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบด ี
1.17 จัดทําแผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปของหนวยงาน 
1.18 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํารายงานประจําปและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน 
1.19 ประสาน ติดตาม และรายงานเรื่องเรงดวนตอผูบังคับบัญชา 
1.20 ติดตอประสานงานที่ เกี่ยวของกับงานที่ความรับผิดชอบกับบุคคลและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
1.21 ใหบริการ คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในความ

รับผิดชอบ 
1.22 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2. งานวิเคราะหอัตรากําลัง กําหนดตําแหนง และพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบเกี่ยวกับ
  2.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับงาน

บริหารงานบุคคลทั้งที่หนวยงานกลางของรัฐกําหนด และมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อปฏิบัติและแนะนําใหคําปรึกษา
แกหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 

  2.2 ศึกษา วิเคราะหและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับระบบงานของมหาวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย 

2.3 ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.4 ศึกษา และวิเคราะหภาระงานของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลัง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และกรอบอัตรากําลังลูกจางประจํา 

2.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงลุเลื่อนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอื่นของ
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) 
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2.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท

ผูบริหารประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภททั่วไป สําหรับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) 

  2.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตําแหนง การยายสายงาน และออกคําสั่งแตงตั้ง
เลื่อนระดับสายสนับสนุนวิชาการ 

  2.8 ดําเนินการตามมาตรการปรับขนาดคนภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) และหนวยงานกลางของรัฐที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 

  2.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 

  2.10 จัดทํารายละเอียดของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ทั้งที่ผานการประเมิน
และไมผานการประเมินเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

  2.11 ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  2.12 ดําเนินการจัดทําโล และพิธีมอบโลแกผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย การดวันเกิดและการดแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 

  2.13 จัดทําสถิติขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิเคราะหอัตรากําลัง และกําหนด
ตําแหนงเพื่อบริการ และประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน 

2.14 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการฝกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2.15 ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมนิเทศบุคลากรใหมของมหาวิทยาลัย 
2.16 ดําเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.17 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการอุทธรณและรองทุกขของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
2.18 ดําเนินการเกี่ยวกับการไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ภายในประเทศและตางประเทศ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 25649 

2.19 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร 
2.20 ติดตอประสานงานที่ เกี่ยวของกับงานที่ความรับผิดชอบกับบุคคลและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.21 ใหบริการ คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในความ

รับผิดชอบ 
2.22 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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3. งานสรรหา และบรรจุแตงตั้ง รับผิดชอบเก่ียวกับ

3.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และขอบังคับ
ของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนําใหคําปรึกษาแกหนวยงานปละบุคคลที่เกี่ยวของ 

3.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การสอบแขงขัน การเลือกสรรบุคคลเพื่อ
บรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลของผูสมัครงานกับมหาวิทยาลัย ผูผานการ
คัดเลือก การแขงขันการเลือกสรรเขาในระบบมสารสนเทศ(MIS) 

3.4 การตรวจสอบคุณวุฒิและประวัติผูผานการคัดเลือก การแขงขันและการ
เลือกสรร 

3.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการ/ลูกจางประจํา/
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

3.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุกลับเขารับราชการ 
3.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการรับโอน ยาย ขาชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย 
3.8 ดําเนินการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้งบุคลากร การขอกลับเขารับ

ราชการ การโอน ยายบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
3.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิทั้งในและตางประเทศ เพื่อกําหนดเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
3.10 ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือน/คาจางใหไดรับตามคุณวุฒิ 
3.11 ดําเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ/ลาออกจากการปฏิบัติงาน 
3.12 จัดทําแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของระบบสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3.13 ดําเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยและ

กองทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
3.14 ติดตอประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบกับหนวยงานและ

บุคคลที่เก่ียวของ 
3.15 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
3.16 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ รับผิดชอบเก่ียวกับ
4.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและขอบังคับที่

เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบทั้งในสวนราชการ สวนกลาง และมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อปฏิบัติและ
แนะนําใหคําปรึกษาแกหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 

4 . 2  ดํ า เนิ นการเกี่ ยวกั บงานทะเบี ยนประวั ติ ของข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางชั่วคราวในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
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4.3 จัดทําฐานขอมูลระบบทะเบียน ประวัติบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบ

สารสนเทศ(MIS) 
4.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบําเหน็จความชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
4.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัย 
4.6 ดําเนินการเลื่อนระดับเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สาย

วิชาการ)ใหสูงขึ้น ในกรณีที่รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป 
4.7 ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการจายตรงรวมกับกรมบัญชีกลาง 
4.8 ดํา เนินการเกี่ยวกับงานขอรับบําเหน็จขาราชการ บํา เหน็จรายเดือน 

ลูกจางประจํา การขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญ(กบข.) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา
ของสวนราชการซึ่งจดทะเบียนแลว(กสจ.) และงานขอรับบําเหน็จดํารงชีพ 65 ป/บําเหน็จตกทอดกรณีถึงแก
ความตาย 

4.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณทุกชั้นตรา
ใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 

4.10 ดําเนินการเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงศพ 
4.11 ติดตอประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบกับหนวยงานกับ

บุคคลที่เก่ียวของ 
4.12 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงานในหนาที ่
4.13 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย
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โครงสรางการแบงสวนงานและบคุลากรประจาํกองพฒันาระบบบริหาร 

       รองอธิการบดี 
 รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริหาร     

ภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนงานและบุคลากรประจํากองพัฒนาระบบบริหาร

กองพฒันาระบบบรหิาร 

งานบริหารงานทัว่ไป งานวเิคราะหอตัรากาํลงั 
กาํหนดตาํแหนง 

และพัฒนาบคุลากร 

งานสรรหาและ 
บรรจแุตงตัง้

งานทะเบยีนประวตั ิ
และบาํเหนจ็ความชอบ



รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลประจาํป
1. งานบริหารงานทั�วไป รวบรวมผลการดําเนินงาน และนําเสนอรายงานผลลักษณะแผนภูมิภาพ 

1.1 รายงานผลการดําเนินงาน
การอนุมัติการลาของบุคลากรดําเนินการภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และเอกสารที่

เกี่ยวของกับสิทธิ์พึงมีของบุคลากรแตละประเภท ซึ่งเอกสารการลาที่เขาสูกระบวนการขออนุมัติ มีจํานวน 
3572 ฉบับ ซึ่งสามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้
208 ฉบับ การลาไปตางประเทศ 
บวช 1 ฉบับ และยกเลิกวันลา 140

1.2 รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดทําบัตร

เกี่ยวของ ซึ่งในรอบปที่ผานมามีบุคลากรขอทําบัตรประจําตัวจํานวน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
50 ราย พนักงานราชการ 5 ราย และลูกจางชั่วคราว 
เจาหนาที่ภาครัฐประจําป 2563

ลาป่วย

พนกังานราชการ
5

ขอมลูการจดัทําบตัรประจําตวัเจาหนาทีภ่าครฐั

ิหารทรัพยาก

รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลประจาํป 2563 

รวบรวมผลการดําเนินงาน และนําเสนอรายงานผลลักษณะแผนภูมิภาพ 

รายงานผลการดําเนินงานการขออนุมัติการลาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มัติการลาของบุคลากรดําเนินการภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และเอกสารที่

เกี่ยวของกับสิทธิ์พึงมีของบุคลากรแตละประเภท ซึ่งเอกสารการลาที่เขาสูกระบวนการขออนุมัติ มีจํานวน 
ฉบับ ซึ่งสามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้ การลาปวย 1,976 ฉบับ การลาพักผอน

ฉบับ การลาไปตางประเทศ 37 ฉบับ การลาคลอด 4 ฉบับ ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
140 ฉบับ ดังแสดงในแผนภาพขอมูลการลาประจําป 256

รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ภาครัฐ
การจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ภาครัฐดําเนินการภายใตกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

เกี่ยวของ ซึ่งในรอบปที่ผานมามีบุคลากรขอทําบัตรประจําตัวจํานวน 96 ราย ซึ่งสามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้
สถาบันอุดมศึกษา/ลูกจางประจํา 7 ราย ขาราชการบํานาญ 10 

และลูกจางชั่วคราว 24 ราย ดังแสดงในแผนภาพขอมูลการจัดทําบัตรประจําตัว
3 

ลาป่วย, 1976, 55%

ลาพกัผอ่น, 1205, 
34%

ลากจิ, 208, 6%ลาไปต่างประเทศ

ลาคลอด

ลาไปช่วยเหลอืภรยิา
1
0%

ลาบวช
ยกเลกิวนัลา, 140, 

4%

การขาย

ขา้ราชการพลเรอืน
ลูกจา้งประจาํ

ขา้ราชการบาํนาญ
10, 11

พนกังานมหาวทิยาลยั, 
50, 52%

พนกังานราชการ, 5, 
5%

ลูกจา้งช ั�วคราว, 24, 
25%

การจดัทําบตัรประจําตวัเจาหนาทีภ่าครฐัประจาํป 256

ขอมลูการลาประจาํป 2563 

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

10 
รวบรวมผลการดําเนินงาน และนําเสนอรายงานผลลักษณะแผนภูมิภาพ ดังนี้ 

ลาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
มัติการลาของบุคลากรดําเนินการภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และเอกสารที่

เกี่ยวของกับสิทธิ์พึงมีของบุคลากรแตละประเภท ซึ่งเอกสารการลาที่เขาสูกระบวนการขออนุมัติ มีจํานวน 
ฉบับ การลาพักผอน 1,205 ฉบับ การลากิจ 

ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 1 ฉบับ การลา
2563 

เจาหนาที่ภาครัฐ 
ประจําตัวเจาหนาที่ภาครัฐดําเนินการภายใตกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ราย ซึ่งสามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้ 
 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย 

ราย ดังแสดงในแผนภาพขอมูลการจัดทําบัตรประจําตัว

ลาไปต่างประเทศ, 37, 
1%

ลาคลอด, 4, 0%

ลาบวช, 1, 0%

ขา้ราชการพลเรอืน/
ลูกจา้งประจาํ, 7, 7%

ขา้ราชการบาํนาญ, 
11%

2563 



1.3 รายงานผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือรับรองเพื่อรับรองบุคลากรที่มีความประสงค ซึ่ง

ฉบับ สามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้
ประพฤติ 5 ฉบับ,รับรองการเปนพนักงานประจํา
สินเชื่อกับ ธ.ออมสิน 8 ฉบับ, ใบผานสิทธิกับ ธ
บุคลากรของรัฐกับ ธ.กรุงไทย 8 

1.4 รายงานผลการดาํเนินงานดานขอมลูระบบบคุลากร ซึง่สามารถจาํแนกไดดงันี้
1) เอกสารประกอบการลา จํานวน 
2) เอกส

1,771 ฉบับ 
3) เอกสารประกอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ จํานวน

แผนภาพการจัดทําขอมูลลงระบบบุคลากร 

พนกังานประจาํ
218
51%

เอกสารประกอบการไป
ราชการ, 1771, 

19%

เอกสารประกอบการลง
เวลาปฏบิตัริาชการ

4070, 

ขอมลู

ิหารทรัพยาก

รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําหนังสือรับรอง 
มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือรับรองเพื่อรับรองบุคลากรที่มีความประสงค ซึ่ง

สามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้ หนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองการทํางาน 
รับรองการเปนพนักงานประจํา 218 ฉบับ, รับรองฉบับภาษาอังกฤษ

ใบผานสิทธิกับ ธ.อาคารสงเคราะห 32 ฉบับ, โครงการเงินกูสวัสดิการสําหรับ
8 ฉบับ ดงัแสดงในแผนภาพขอ้มูลการจดัทาํหนงัสอืรบัรองบุคลากร

รายงานผลการดาํเนินงานดานขอมลูระบบบคุลากร ซึง่สามารถจาํแนกไดดงันี้
เอกสารประกอบการลา จํานวน 3,572 ฉบับ 
เอกสารประกอบการไปราชการ/การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จํานวน 

เอกสารประกอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ จํานวน
ลงระบบบุคลากร ประจําป 2563 

รบัรองเงนิเดอืน, 
128, 30%

พนกังานประจาํ

รบัรองความประพฤติ
5, 1%

รบัรองภาษาองักฤษ
ซ่า, 24

ธ.อาคารสงเคราห์ธ.กรุงไทย
8
2%

เอกสารประกอบการลา, 
3572, 38%

เอกสารประกอบการลง
เวลาปฏบิตัริาชการ, 

, 43%

ขอมลูการจดัทําหนงัสือรบัรองบคุลากรประจาํป 2563 

ขอมลูการลงระบบบุคลากร ประจาํป 2563 

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

11 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือรับรองเพื่อรับรองบุคลากรที่มีความประสงค ซึ่งมีจํานวน 423 
รับรองการทํางาน 128 ฉบับ, รับรองความ

รับรองฉบับภาษาอังกฤษ/ขอวีซา 24 ฉบับ, ขอ
โครงการเงินกูสวัสดิการสําหรับ

บุคลากรประจาํปี 2563 

รายงานผลการดาํเนินงานดานขอมลูระบบบคุลากร ซึง่สามารถจาํแนกไดดงันี ้

การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จํานวน 

เอกสารประกอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ จํานวน 4,070 ฉบับ ดังแสดงใน

รบัรองความประพฤต,ิ 

รบัรองภาษาองักฤษ/วี
24, 6%

ธ.ออมสนิ
8
2%

อาคารสงเคราห์
32
8%

, 



1.5 รายงานผลการดําเนนิงาน
ศึกษา ซึ่งสามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้

1) ทุนประกัน 
1.1) บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 
1.2) คูสมรส จํานวน 

2) ทุนประกัน
2.1) บุคลากรทางการศึ
2.2) คูสมรส จํานวน 

หมูใหแกครู บุคลากรทางการศึกษา ประจําป 

แผนภมูแิสดงขอมลูโครงการอบุตัเิหตสุวนบคุคลหมูใหแกคร ูบคุลากรทางการศกึษา ประจาํป

0

5

10

15

20

25

ทุนประกนั

ขอมลูโครงการประกันอบุัตเิหตสุวน

ิหารทรัพยาก

รายงานผลการดําเนนิงานโครงการอุบตัเิหตสุวนบคุคลหมูใหแกคร ูบคุ
ซึ่งสามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้ 

ทุนประกัน 300,000 บาท มีสมาชิกจํานวน 6 ราย แยกออกเปน 
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 ราย 
คูสมรส จํานวน 1 ราย 

ทุนประกัน 500,000 บาท มีสมาชิกจํานวน 23 ราย 
บุคลากรทางการศกึษา จํานวน 21 ราย 
คูสมรส จํานวน 2 ราย ดังแสดงในแผนภาพโครงการประกันอุบัติเหตุสวน

หมูใหแกครู บุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2563 

แสดงขอมลูโครงการอบุตัเิหตสุวนบคุคลหมูใหแกคร ูบคุลากรทางการศกึษา ประจาํป

ทุนประกนั300,000 
บาท

ทุนประกนั 500,000 
บาท

5

21

1 2

โครงการประกันอบุัตเิหตสุวนบุคคลหมูใหแกคร ูบุคลากรทางการ
ศึกษาประจาํป 2563 

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

12 
โครงการอุบตัเิหตสุวนบคุคลหมูใหแกคร ูบคุลากรทางการ

แยกออกเปน 

ดังแสดงในแผนภาพโครงการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

แสดงขอมลูโครงการอบุตัเิหตสุวนบคุคลหมูใหแกคร ูบคุลากรทางการศกึษา ประจาํป 2563 

บุคลากรทางการศกึษา

คู่สมรส

บุคคลหมูใหแกคร ูบุคลากรทางการ



1.6 รายงานผลการดําเนินงานคํานวณคาตอบแทน และตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
เบิกจายเพื่อจัดทําคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ดังแสดงในแผนภูมิแบบรายงานคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แผนภมูแิบบรายงานคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

1.7 รายงานผลการดําเนินงานชมรมผูอาวุโส
ดําเนินงานเพื่อรายงานกิจกรรมที่ผานมา รายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับบริหารจัดการงบประมาณของชมรมฯ 
มีการจัดงานพบปะสังสรรคของสมาชิกเกิดขึ้น 
ระหวางสมาชิกชมรมฯ และท่ีสําคัญชมรมผูอาวุโสฯไดจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมทุกปตลอดมา

1.8 รายงานการดําเนินงานการจัดทําบัตรประจําตัว
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ฉบับ ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี ้

1) บัตรประจําตัวเจาหนาที่จัดทําขอมูลระดับตําบล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จํานวน 
ฉบับ 

2) บัตรประจําตัวเจาหนาที่จัดทําขอมูลระดับตําบล ตําบลบางพลี สมุทรปราการ 
จํานวน 100 ฉบับ ดังแสดงในแผนภาพขอมูลการจัดทําบัตรป

0

50,000

100,000

150,000

รายงานคาตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ

ิหารทรัพยาก

งานผลการดําเนินงานคํานวณคาตอบแทน และตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากร(OT) ประจําปงบประมาณ

ดังแสดงในแผนภูมิแบบรายงานคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

แผนภมูแิบบรายงานคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

รายงานผลการดําเนินงานชมรมผูอาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ดําเนินงานเพื่อรายงานกิจกรรมที่ผานมา รายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับบริหารจัดการงบประมาณของชมรมฯ 
มีการจัดงานพบปะสังสรรคของสมาชิกเกิดขึ้น 2-3 ครั้งตอป เปนการสรางมิตรภาพ เชื่อมสายสัมพันธที่ดีตอกัน
ระหวางสมาชิกชมรมฯ และท่ีสําคัญชมรมผูอาวุโสฯไดจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมทุกปตลอดมา

รายงานการดําเนินงานการจัดทําบัตรประจําตัวโครงการจางงานประช
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-

บัตรประจําตัวเจาหนาที่จัดทําขอมูลระดับตําบล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จํานวน 

บัตรประจําตัวเจาหนาที่จัดทําขอมูลระดับตําบล ตําบลบางพลี สมุทรปราการ 
ดังแสดงในแผนภาพขอมูลการจัดทําบัตรประจําตัวโครงการ ประจําป 

รายงานคาตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการประจาํป 256

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

13 
งานผลการดําเนินงานคํานวณคาตอบแทน และตรวจสอบหลักฐานประกอบการ

ประจําปงบประมาณ 2563 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานเพื่อรายงานกิจกรรมที่ผานมา รายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับบริหารจัดการงบประมาณของชมรมฯ 

ภาพ เชื่อมสายสัมพันธที่ดีตอกัน
ระหวางสมาชิกชมรมฯ และท่ีสําคัญชมรมผูอาวุโสฯไดจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมทุกปตลอดมา 

โครงการจางงานประชาชนที่ไดรับ
-19) ระยะ 2 จํานวน 102 

บัตรประจําตัวเจาหนาที่จัดทําขอมูลระดับตําบล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จํานวน 12 

บัตรประจําตัวเจาหนาที่จัดทําขอมูลระดับตําบล ตําบลบางพลี สมุทรปราการ
ประจําป 2563 

2563 



รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563   

14 2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั�ง สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้

งานสรรหาและการบรรจุแตงตั้งไดดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทตางๆ 
เพื่อบรรจุเขามาปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประเภทตางๆ โดยผลของการดําเนินการตลอด
ระยะเวลาในชวง ป2563 โดยงานสรรหาและบรรจุแตงตั้งไดดําเนินการดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียดได ดังแสดงในตารางการดําเนินงานการ
สรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 

ตาราง  สถติกิารดาํเนนิงานการสรรหาและการบรรจแุตงตัง้ 

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

จาํนวนบคุลากร 
ทีไ่ดรบัการแตงตัง้ 

(ครัง้) (คน) 

1.งานสรรหาบรรจแุละแตงตัง้ 

1.1 ขาราชการ 

        การรับโอน–การใหโอน 2 2 

1.2 พนักงานมหาวทิยาลยั 

1) สอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1 1 

2) สอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 1 5 

1.3 พนักงานราชการ - - 

1.4 ลกูจางชัว่คราว 

1)ดําเนินการจดัจางลูกจางช่ัวคราว สายวิชาการ 1 2 

2) สอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราวสายสนับสนุนวิชาการ 8 17 

3) คัดเลือกลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง 4 2 

4) คัดเลือก/ตอสัญญาจางผูปฏิบัตงิานตามโครงการคลังสมอง 2 8 
5) จัดจางบุคลากรตามโครงการจางประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
5 100 

1.5 ผูเชีย่วชาญการปฏบิตังิานดานตางๆ  6 6 
1.6 งานสรรหาคณะกรรมการชดุตางๆ /หวัหนาสวนราชการ 

ของมหาวทิยาลยั 

1) คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย (ทดแทนกรรมการที่ลาออก) 3 1 

2) หัวหนาสวนราชการ(ระดับผูอํานวยการสํานัก) 2 1 

3) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยประจํา 1 1 

. 



2.1 งานสรรหาบรรจุแตงตั้ง

2.1.1 ขาราชการ
การรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยมีขาราชการที่ลาออกจากการปฏิบัติ
ราชการ จํานวน 1 ราย ทําใหมหาวิทยาลัยจึงมีอัตราขาราชการวางและเพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังข
ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีขาราชการตางสวนราชการ ประสงคขอโอนมา
ปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ 

การใหโอนขาราชการ มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหดําเนินการใหโอนขาราชการไป
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องจากมีขาราชการที่ประสงคขอโอนไปปฏิบัติราชการ  
จํานวน 1 ราย มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และดําเนินการ
ตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ 

2.1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย
1) การสอบแขงขัน

มอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงบุคคลเข
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยกระบวนการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการกําหนดตําแหนง คุณวุฒิและสาขาวิชา ทั้งนี้โดยพิจารณาใหเกิดความเหมาะสม
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบพรอมประกาศร
สอบในภาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง โดยจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อสรรหา
และบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิช

ิหารทรัพยาก

งานสรรหาบรรจุแตงตั้ง 

ขาราชการ 
บโอน มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหดําเนินการรับโอนขาราชการมาปฏิบัติงาน ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยมีขาราชการที่ลาออกจากการปฏิบัติ
ราย ทําใหมหาวิทยาลัยจึงมีอัตราขาราชการวางและเพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังข

ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีขาราชการตางสวนราชการ ประสงคขอโอนมา
ปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ 

การใหโอนขาราชการ มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหดําเนินการใหโอนขาราชการไป
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องจากมีขาราชการที่ประสงคขอโอนไปปฏิบัติราชการ  

ราย มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และดําเนินการ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
การสอบแขงขัน / คัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได

มอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงบุคคลเข
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยกระบวนการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการกําหนดตําแหนง คุณวุฒิและสาขาวิชา  ทั้งนี้โดยพิจารณาใหเกิดความเหมาะสม
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ และดําเนินการจัด
สอบในภาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง โดยจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อสรรหา
และบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 1 ราย และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 

การทดสอบภาคทฤษฎ ี การทดสอบภาคปฏบิตั ิ

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

15 

โอน มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหดําเนินการรับโอนขาราชการมาปฏิบัติงาน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยมีขาราชการที่ลาออกจากการปฏิบัติ

ราย ทําใหมหาวิทยาลัยจึงมีอัตราขาราชการวางและเพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีขาราชการตางสวนราชการ ประสงคขอโอนมา
ปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ  

การใหโอนขาราชการ มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหดําเนินการใหโอนขาราชการไป
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องจากมีขาราชการที่ประสงคขอโอนไปปฏิบัติราชการ  

ราย มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และดําเนินการ

นุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได

มอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงบุคคลเขาปฏิบัติงานเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยกระบวนการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการกําหนดตําแหนง คุณวุฒิและสาขาวิชา ทั้งนี้โดยพิจารณาใหเกิดความเหมาะสม

ายชื่อผูมีสิทธิ และดําเนินการจัด
สอบในภาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง โดยจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อสรรหา

ราย และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 5 ราย 



จากผลการดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารอั
ไดดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหมาปฏิบัติงานเฉพาะ
ในสวนงานที่มีความจําเปนตองมีบุคลากรปฏิบัติงานในเบื้องตนกอน เชน การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในคุณวุ

 2.1.3 ลูกจางชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประเภทลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลั
หาและบรรจุแตงตั้งลูกจางชั่วคราวจะมีการกําหนดตําแหนง คุณวุฒิและสาขาวิชา ทั้งนี้โดยพิจารณาใหเกิด
ความเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 
และดําเนินการจัดสอบในภาความรูความสามาร
ความเหมาะสมกับตําแหนง โดยจํานวนลูกจางชั่วคราวที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการเพื่อบรรจุและแตงตั้งลูกจางชั่วคราวประเภทตางๆ ดังนี้ ผูปฏิบัติงานตามโครงการคลังสมองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน
การศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย
เจาหนาที่ จํานวน 17 ราย ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง ตําแหนงอาจารย จํานวน 
ปรึกษาในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 

รวมถึงในชวงระยะเวลาป 
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณก
ดําเนินการจางประชาชนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ของชุมชนในพื้นที่ตางๆ ทั้ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานใน
พื้นที่ชุมชนโดยรอบ เชน โรงคราม กุฎีจน และวัดประยูร และจัง
บางปลา บางโฉลง บางพลี และราชาเทวะ

จํานวน, สาย
สนับสนุนวิชาการ, 

83%

ิหารทรัพยาก

จากผลการดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารอั
ไดดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหมาปฏิบัติงานเฉพาะ
ในสวนงานที่มีความจําเปนตองมีบุคลากรปฏิบัติงานในเบื้องตนกอน เชน การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในคุณวุฒิและสาขาที่ยังมีจํานวนไมครบตามกําหนดมาตรฐานของหลักสูตร

ลูกจางชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดมอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร 

ประเภทลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบตางๆ โดยกระบวนการสรร
หาและบรรจุแตงตั้งลูกจางชั่วคราวจะมีการกําหนดตําแหนง คุณวุฒิและสาขาวิชา ทั้งนี้โดยพิจารณาใหเกิด
ความเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 
และดําเนินการจัดสอบในภาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง โดยจํานวนลูกจางชั่วคราวที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการเพื่อบรรจุและแตงตั้งลูกจางชั่วคราวประเภทตางๆ ดังนี้ ผูปฏิบัติงานตามโครงการคลังสมองของ

รี จํานวน 8 ราย ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานที่มีตําแหนงทางวิชาการและบางรายมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย (ซึ่งมีความรูความสามารถเฉพาะทางสาขาวิชาที่จํา

ราย ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง ตําแหนงอาจารย จํานวน 
ปรึกษาในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย 

รวมถึงในชวงระยะเวลาป 2563 ที่ผานมามหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการโครงการ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ดําเนินการจางประชาชนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ของชุมชนในพื้นที่ตางๆ ทั้ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานใน
พื้นที่ชุมชนโดยรอบ เชน โรงคราม กุฎีจน และวัดประยูร และจังหวัดสมุทรปราการ เชน ในพื้นที่ตําบล 
บางปลา บางโฉลง บางพลี และราชาเทวะ 

จํานวน, สาย
วิชาการ, 17%

, 

สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ
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จากผลการดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังของบุคลากร จึง
ไดดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหมาปฏิบัติงานเฉพาะ
ในสวนงานที่มีความจําเปนตองมีบุคลากรปฏิบัติงานในเบื้องตนกอน เชน การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง

ฒิและสาขาที่ยังมีจํานวนไมครบตามกําหนดมาตรฐานของหลักสูตร 

ไดมอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร 
ย ในรูปแบบตางๆ โดยกระบวนการสรร

หาและบรรจุแตงตั้งลูกจางชั่วคราวจะมีการกําหนดตําแหนง คุณวุฒิและสาขาวิชา  ทั้งนี้โดยพิจารณาใหเกิด
ความเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 

ถเฉพาะตําแหนง ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง โดยจํานวนลูกจางชั่วคราวที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการเพื่อบรรจุและแตงตั้งลูกจางชั่วคราวประเภทตางๆ ดังนี้ ผูปฏิบัติงานตามโครงการคลังสมองของ

ราย ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานที่มีตําแหนงทางวิชาการและบางรายมีคุณวุฒิ
ซึ่งมีความรูความสามารถเฉพาะทางสาขาวิชาที่จําเปน) จํานวน 2 ราย 

ราย ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย ผูเชี่ยวชาญที่

ที่ผานมามหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการโครงการโครงการจาง
า 2019ซึ่งมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการจางประชาชนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ของชุมชนในพื้นที่ตางๆ ทั้ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานใน
หวัดสมุทรปราการ เชน ในพื้นที่ตําบล 

สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ



จากผลการดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทลูกจางชั่วคราวเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังของบุคลากร จึง
ไดดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทลูกจางชั่วคราว เพื่อใหมาปฏิบัติงานเฉพาะในสวน
งานที่มีความจําเปนตองมีบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน การจางบุคลากร
ปฏิบัติงานตามโครงการคลังสมองของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและอาจารย รวม
ตางประเทศที่มีสัญญาจาง เพื่อมาปฏิบัติหนาที่การสอนใหมหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางดานวิชาการของ
หลักสูตร และยังมีการจางผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานดานตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษา
แกผูบริหารของมหาวิทยาลัยในการบริหารงา
มาตรฐานที่เกี่ยวของ ของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนงานดานที่มหาวิทยาลัยมีความตองการมุงใหเกิดการพัฒนาและมี
มาตรฐานในระดับสากล สวนการจางลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ที่สวนใหญจะเนนในตําแหนงงาน
ประเภทเจาหนาที่ตางๆ เชน แมบาน คนสวน พนักงานขับรถยนต เพื่อใหปฏิบัติงานสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการรวมถึงการดําเนินการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ   
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ภาครัฐในการจัดทําขอมูล Big Data 

2.1.4 คณะกรรมการชุดตางๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดมอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาคณะกรรมการชุดตางๆ และ

หัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานตามภา
หัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาจะดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่ได
กําหนด ทั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ ใหเกิดความเหมาะสมกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการประกาศเ
การเสนอชื่อ  พรอมตรวจสอบคุณสมบัติตางๆ โดยจํานวนคณะกรรมการและหัวหนาสวนราชการที่ได
ดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการและหัวหนาสวนราชการตางๆ ดังนี้

ประชาชนโครงการ 
COVID 

71

ิหารทรัพยาก

จากผลการดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทลูกจางชั่วคราวเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังของบุคลากร จึง

ดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทลูกจางชั่วคราว เพื่อใหมาปฏิบัติงานเฉพาะในสวน
งานที่มีความจําเปนตองมีบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน การจางบุคลากร
ปฏิบัติงานตามโครงการคลังสมองของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและอาจารย รวม
ตางประเทศที่มีสัญญาจาง เพื่อมาปฏิบัติหนาที่การสอนใหมหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางดานวิชาการของ
หลักสูตร และยังมีการจางผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานดานตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษา
แกผูบริหารของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎระเบียบ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ ของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนงานดานที่มหาวิทยาลัยมีความตองการมุงใหเกิดการพัฒนาและมี
มาตรฐานในระดับสากล สวนการจางลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ที่สวนใหญจะเนนในตําแหนงงาน

างๆ เชน แมบาน คนสวน พนักงานขับรถยนต เพื่อใหปฏิบัติงานสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการรวมถึงการดําเนินการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ   
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใหเกิดการจางงานประชาชนที่วางงานตามนโย

Big Data ใหแกรัฐบาลในระดับประเทศ 

คณะกรรมการชุดตางๆ และหัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดมอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาคณะกรรมการชุดตางๆ และ

หัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการชุดตางๆ และ
หัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาจะดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่ได
กําหนด ทั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ ใหเกิดความเหมาะสมกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการประกาศเพื่อสรรหาคณะกรรมการผานรูปแบบการดําเนินการตางๆ ทั้งการสมัครและ
การเสนอชื่อ พรอมตรวจสอบคุณสมบัติตางๆ โดยจํานวนคณะกรรมการและหัวหนาสวนราชการที่ได
ดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการและหัวหนาสวนราชการตางๆ ดังนี้

อาจารย
1%

เจาหนาที่
12%

อาจารยชาว
ตางประเทศ

6%
โครงการคลังสมอง

6%

ผูเชี่ยวชาญการ
ปฏิบัติงาน

4%
ประชาชนโครงการ 

COVID 19
71%

อาจารย

เจาหนาที่

อาจารยชาวตางประเทศ

โครงการคลังสมอง

ผูเชี่ยวชาญการ
ปฏิบัติงาน
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จากผลการดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทลูกจางชั่วคราวเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังของบุคลากร จึง

ดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทลูกจางชั่วคราว เพื่อใหมาปฏิบัติงานเฉพาะในสวน
งานที่มีความจําเปนตองมีบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน การจางบุคลากร
ปฏิบัติงานตามโครงการคลังสมองของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและอาจารย รวมถึงการจางลูกจางชาว
ตางประเทศที่มีสัญญาจาง เพื่อมาปฏิบัติหนาที่การสอนใหมหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางดานวิชาการของ
หลักสูตร และยังมีการจางผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานดานตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษา

นดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎระเบียบ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ ของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนงานดานที่มหาวิทยาลัยมีความตองการมุงใหเกิดการพัฒนาและมี
มาตรฐานในระดับสากล สวนการจางลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ที่สวนใหญจะเนนในตําแหนงงาน

างๆ เชน แมบาน คนสวน พนักงานขับรถยนต เพื่อใหปฏิบัติงานสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการรวมถึงการดําเนินการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ   

เพื่อใหเกิดการจางงานประชาชนที่วางงานตามนโยบายของ

ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดมอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาคณะกรรมการชุดตางๆ และ

รกิจของมหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการชุดตางๆ และ
หัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาจะดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่ได
กําหนด ทั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ ใหเกิดความเหมาะสมกับภารกิจของ

พื่อสรรหาคณะกรรมการผานรูปแบบการดําเนินการตางๆ ทั้งการสมัครและ
การเสนอชื่อ พรอมตรวจสอบคุณสมบัติตางๆ โดยจํานวนคณะกรรมการและหัวหนาสวนราชการที่ได
ดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการและหัวหนาสวนราชการตางๆ ดังนี้ 

อาจารยชาวตางประเทศ

โครงการคลังสมอง

ผูเชี่ยวชาญการ



รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563   

18 
1) คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหา

กรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการสรรหาดวยกระบวนการเลือกตั้งเพื่อใหไดกรรมการ  
จํานวน 1 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่กรรมการ 

2) หัวหนาสวนราชการ โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหา

จากผลการดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร เพื่อดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
ของมหาวิทยาลัย และหัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัยในชวงที่ผานมาเปนการดําเนินการสรรหา
คณะกรรมการที่มาดํารงตําแหนงที่ครบวาระการดํารงตําแหนง เพื่อสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานในการปฏิบัติ
หนาที่ในการดําเนินการใหเรียบรอยและตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

2.2 งานลาออกของบุคลากร
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการลาออกของบุคลากรทั้ง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว โดยดําเนินการตามขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรแตละประเภท เพื่อใหเกิดความถูกตองในการดําเนินการมากที่สุดโดยในรอบปที่ผานไดดําเนินการ
เกี่ยวกับลาออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ตาราง  สถติเิกีย่วกบัการดาํเนนิงานดานการลาออก 

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวน 

การดาํเนนิการ 
(ครัง้) 

จาํนวนบคุลากร 
ทีล่าออก 

(คน) 

2.งานลาออกบคุลากร

1) ขาราชการ - - 

2) พนักงานมหาวิทยาลยั 6 6 

3) ลูกจางช่ัวคราว 17 19 

4) พนักงานราชการ 2 2 

จากการดําเนินการดานการลาออกของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งไดแก 
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยสาเหตุการลาออกจากการปฏิบัติงานสวนใหญมีความประสงคออกไปบรรจุเขารับ
ราชการ หรือไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สวนลูกจางชั่วคราวที่มีอัตราการลาออกจากการปฏิบัติงานจะพบวา
เนื่องจากมีความประสงคไปปฏิบัติงานที่อื่นหรือประสงคกลับภูมิลําเนาของตนเอง และพนักงานราชการ อัตรา
การเคลื่อนไหวในดานอัตราการลาออกจากการปฏิบัติงานมี โดยสาเหตุมาจากไดมีการบรรจุเขาปฏิบัติงานเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
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2.3 สวสัดกิารคารักษาพยาบาลตนเอง บดิา มารดา คูสมรส และบตุร หรอืคาการศกึษาของ
บตุร สาํหรบัขาราชการและ พนกังานมหาวทิยาลยัดวย 

มหาวิทยาลัยไดดําเนนิงานดานการจัดการสวัสดิการของบุคลากรทุกประเภท ซึ่งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทุกคนจะตองจัดทําประกันสังคมตามกฎหมายในเบื้องตน  สวนบุคลากรประเภท 
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบสวัสดิการที่แตกตางจากกลุมอื่น คือ ครอบคลุมถึง บิดา 
มารดา คูสมรส บุตร ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งไดดําเนินการโดยการจัดทําทะเบียน
ประวัติของบุคคลที่ใชสิทธิของขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บลงในระบบคอมพิวเตอร ซึ่ง
ขอมูลเหลานั้นจําเปนตองดําเนินการใหเกิดความถูกตอง ครบถวน และเหมาะสมในการดําเนินการมากที่สุดดัง
แสดงในตารางการดําเนินงานดานสวัสดิการ 

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

(ครัง้) 

จาํนวนบคุลากร 
ทีไ่ดรบับรกิาร 

(คน) 

งานดานสวสัดกิารดานคารกัษาพยาบาล 

1 ขาราชการ 

 -ทะเบียนรักษาพยาบาล บิดา มารดา คูสมรส บุตร 5 5 

 2 พนกังานมหาวทิยาลยั 

1) คารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร(20,000 บาท) 12 10 

2) กรณีถึงแกความตาย (50,000 บาท) 5 5 

 3 ลกูจางชั่วคราว (ชาวไทยทีอ่ายไุมเกนิ 60 ป หรอืไมมสีวสัดกิารอืน่) 12  28 

จากการดําเนินการดานสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งการ
ดําเนินการสวนใหญดานสวัสดิการของขาราชการ จะเปนการติดตอเพื่อเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ขอมูลการ
เสียชีวิตของบิดามารดา หรือเปลี่ยนแปลง / เพิ่ม ขอมูลที่อยู เบอรโทรศัพทที่ติดตอโดยตองดําเนินการผาน
ระบบ e-Pension ของระบบกรมบัญชีกลางผานทางชองทาง https://www.pws.cgd.go.thและพนักงาน
มหาวิทยาลัย จะติดตอเพื่อเพิ่มขอมูลสวนของผูใชสิทธิการรักษาพยาบาล การใชสิทธิคาการศึกษาของบุตร รวม
ไปถึงการจัดทํา / เปลี่ยนแปลง ผูรับผลประโยชนจากการรับเงินสงเคราะหกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก
ความตาย และการรับเงินผลประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และยังไดดําเนินการชวยประสานงานใหแก
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความประสงคในการ reset ขอมูล username และ password ของตนเองในการ
เขาใชงานระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผานทางชองทาง https://www.scbam.comและเริ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ลาออกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยไมลาออกจากการปฏิบัติงาน ซึ่งตองใหขอมูลเพื่อให
รับทราบถึงระเบียบในการปฏิบัติ 
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2.4 สวัสดิการกองทุนบําเหน็จบํานาญ สําหรับขาราชการ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สาํหรบั
ลูกจางประจํา (กสจ.) และพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการบริหารสวัสดิการของขาราชการ และลูกจางประจําสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยดําเนินการตามระเบียบของกองทุนบําเหน็จบํานาญ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
สําหรับลูกจางประจํา ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการประสานงานในการจัดสงขอมูล ปรับปรุง และแกไขขอมูลของ
สมาชิกใหถูกตองเหมาะสม รวมถึงการดําเนินการดานเอกสารเพื่อขอรับเงินจากกองทุนเมื่อขาราชการและ
ลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ ตามขอกําหนดของกองทุน และยังอํานวยความสะดวกในการจัดสงเอกสาร
แจงรายงานการสะสมเงินในกองทุนใหแกสมาชิกไดรับทราบดวย  

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

(ครัง้) 

จาํนวนบคุลากร 
ทีไ่ดรบับรกิาร 

(คน) 

งานดานสวสัดกิารกองทุนบาํเหนจ็บาํนาญ และกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 
ขาราชการ 

        - กรณีอาย ุ60 ป ที่เกษียณอาย ุ 6 6 

ลูกจางประจํา 

     - กรณีอายุ 60 ป ท่ีเกษียณอายุ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 - กรณีสมัครเปนสมาชิกกองทุน 

 - กรณีลาออกจากการปฏิบตัิงาน 

 - กรณีลาออกจากการกองทุนโดยไมลาออกจากการปฏบิัติงาน 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

จากการดําเนินการที่เกี่ยวของกับสวัสดิการดานกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจางประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งถือวาเปนสวัสดิการในการสํารองและเก็บ
เงินของบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการเปนชองทางในการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนในการสมัครและ
การลาออก การรายงานผลของการดําเนินการของกองทุน การรายงานผลการออมเงินระหวางปที่เกิดขึ้นของ
สมาชิก อีกท้ังยังชวยอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงขอมูลของสมาชิกในเรื่องตางๆ  ทั้ง การเปลี่ยนชื่อ 
– นามสกุล ที่อยู และเปลี่ยนแปลงผูรับผลประโยชนของกองทุนที่ดําเนินการ
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มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตอสัญญาจางบุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสังกัด

ของมหาวิทยาลัย ในป 2563 กองพัฒนาระบบบริหาร ไดดําเนินการตอสัญญาจางลูกจางชั่วคราว ทั้งสาย
วิชาการและสนับสนุนวิชาการ รวมถึงสัญญาจางของผูเชี่ยวชาญดานตาง ประจําป 2563 ที่ผานการประเมิน
การปฏิบัติงาน เพื่อตอสัญญาจางใหปฏิบัติงานในสวนงานตางๆ ตามภารกิจของแตละหนวยงานตามความ
จําเปนในแตละเดือนโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

(ครัง้) 

จาํนวนบคุลากร 
ทีไ่ดรบับรกิาร 

(คน) 

งานดานการตอสญัญาจางของบคุลากรประเภทลกูจางชัว่คราว 

มกราคม  1 7 
กุมภาพันธ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
กรณีที่ไมมีการตอสญัญาจาง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
12 
5 
10 
12 
21 
6 
13 
9 
8 
6 
2 
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2.6 งานประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เปนพนักงานประจํา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

ประจํา ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ
มหาวิทยาลัยทุกรายที่บรรจุเขาปฏิบัติงานครั้งแรก จะจัดทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาสี่ป
เมื่อครบระยะเวลาสัญญาจาง จะตองเขาสูกระบวนการประเมินเพ่ือบรรจุเปนพนักงานประจําของมหาวิทยาลัย
โดยจะผานการประเมินจากหัวหนาหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน และเสนอผลการประเมิน
ตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแล และกองพัฒนาระบบบริหารจะดําเนินการจัดทําคําสั่
นามในคําสั่งแตงตั้งเปนพนักงานประจํา โดยในระยะเวลาป
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เปนพนักงานประจํา ดังนี้

ชื่องาน

งานดานการประเมนิพนกังานมหาวทิยาลยัเปนพนกังานประจาํ
กุมภาพันธ 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

0

2

4
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16

18

20

กุมภาพันธ เมษายน

ิหารทรัพยาก

ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เปนพนักงานประจํา
ทยาลัยไดดําเนินการในการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

ประจํา ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ
มหาวิทยาลัยทุกรายที่บรรจุเขาปฏิบัติงานครั้งแรก จะจัดทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาสี่ป
เมื่อครบระยะเวลาสัญญาจาง จะตองเขาสูกระบวนการประเมินเพ่ือบรรจุเปนพนักงานประจําของมหาวิทยาลัย
โดยจะผานการประเมินจากหัวหนาหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน และเสนอผลการประเมิน

รองอธิการบดีที่กํากับดูแล และกองพัฒนาระบบบริหารจะดําเนินการจัดทําคําสั่งเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยลง
นามในคําสั่งแตงตั้งเปนพนักงานประจํา โดยในระยะเวลาป 2563 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เปนพนักงานประจํา ดังนี้ 

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

(ครัง้)

การประเมนิพนกังานมหาวทิยาลยัเปนพนกังานประจาํ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ตุลาคม
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ในการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
ประจํา ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ซึ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกรายที่บรรจุเขาปฏิบัติงานครั้งแรก จะจัดทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาสี่ปและ
เมื่อครบระยะเวลาสัญญาจาง จะตองเขาสูกระบวนการประเมินเพ่ือบรรจุเปนพนักงานประจําของมหาวิทยาลัย
โดยจะผานการประเมินจากหัวหนาหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน และเสนอผลการประเมิน

งเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยลง
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินพนักงาน

จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

) 

จาํนวนบคุลากร 
ทีไ่ดรบับรกิาร 

(คน) 

1 
12 
5 
10 
12 
21 
6 
13 

พฤศจิกายน
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2.7 งานประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ทดลองการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทดลองการปฏิบัติงาน

กอนบรรจุเปนพนักงาน  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยทุกรายที่บรรจุเขาปฏิบัติงานครั้ง จะตองเขาสูกระบวนการประเมินเพื่อทดลองงาน
กอนบรรจุเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยโดยจะผานการประเมินจากหัวหนาหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน และเสนอผลการประเมินตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแล และกองพัฒนาระบบบริหารจะดําเนินการ
จัดทําคําสั่งเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในคําสั่งแตงตั้งเปนพนักงานประจํา โดยในระยะเวลาป 2563 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

(ครัง้) 

จาํนวนบคุลากร 
ทีไ่ดรบับรกิาร 

(คน) 

งานดานการประเมนิทดลองการปฏบิตังิานของ พนกังานมหาวิทยาลยั 
เมษายน 
กรกฎาคม 
ธันวาคม 

1 
1 
1 

2 
3 
2 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

เมษายน กรกฎาคม ธนัวาคม



3. งานวเิคราะห์อตัรากาํลงั กาํหนดตาํแหน่ง และพฒันาบุคลากร

3.1 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
อยูระหวางการดําเนินการ 10 
ตําแหนงทางวิชาการ 15 ราย และไมไดรับการแตงตั้ง
วิชาการ  

3.2 รายชื่อผูที่ไดรับเงนิทนุสนบัสนนุการทาํผลงานวชิาการ กองทนุพฒันาบุ
2563 

1) ผศ
3) ผศ
5) ผศ
7) ผศ
9) ผศ
11) ผศ
13) ผศ
15) ผศ
17) ผศ
19) ผศ
21) ผศ
23) ผศ
25) ผศ
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อยู่ระหว่างการดาํเนนิการ

อยู่ระหว่างการดาํเนนิการ

การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการประจาํปี

ิหารทรัพยาก

งานวเิคราะห์อตัรากาํลงั กาํหนดตาํแหน่ง และพฒันาบุคลากร สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจํานวน
 ราย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 18 ราย แยกออกเปนไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ราย และไมไดรับการแตงตั้ง 3 ราย ดังแสดงในแผนภาพการขอกําหนดตําแหนงทาง

แผนภาพการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ผูที่ไดรับเงนิทนุสนบัสนนุการทาํผลงานวชิาการ กองทนุพฒันาบุ

ผศ.ดร.วินัยธร  วิชัยดิษฐ 2) ผศ.ดร.ณพร
ผศ.ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธ 4) ผศ.วิวัฒน
ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแกว  6) ผศ.พิสุทธิพงศ
ผศ.วาสิณ ี จิรสิร ิ  8) รศ.ดร.ธญวรรณ
ผศ.ธนพล  สมพลกรัง  10) ผศ.ธเนต
ผศ.ดร.นิรมล  บางพระ 12) ผศ.ดวงดี
ผศ.กมลศักดิ์  วงศศรีแกว 14) ผศ.จันวิภา
ผศ.ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธุ 16) ผศ.ดร.เชษฐา
ผศ.ณัฐชนัญ  เสริมศรี  18) ผศ.จิระพงค
ผศ.ธัชกร  ภัทรพันป  20) ผศ.ดร.อารยา
ผศ.สุวรรณา นาถนวผดุง 22) ผศ.ดร.พัชราภา
ผศ.ดร.ภัทรา  สุขะสุคนธ 24) ผศ.สมิทธิ์
ผศ.วรรณนภา  โพธิผล ิ 26) ผศ.ดร.สมจินตนา

อยู่ระหว่างการดาํเนนิการ แต่งต ั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง ไม่ได้รบัแต่งต ั�ง

อยู่ระหว่างการดาํเนนิการ, 10

แต่งต ั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง, 15

ไม่ได้รบัแต่งต ั�ง

การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการประจาํปี 2563
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สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี ้

มีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจํานวน 28 ราย 
ราย แยกออกเปนไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ดังแสดงในแผนภาพการขอกําหนดตําแหนงทาง

ผูที่ไดรับเงนิทนุสนบัสนนุการทาํผลงานวชิาการ กองทนุพฒันาบคุลากร ประจําป 

ณพร  เจียมโฆสิต 
  จูวราหะวงศ 

พิสุทธิพงศ  คงรุงโชค 
ธญวรรณ  กาคํา 

  เกตุทอง 
  วิเชียรโหต ุ

จันวิภา  สุปะกิ่ง 
เชษฐา  ทรัพยเย็น 

จิระพงค  เรืองกุน 
อารยา  เกียรติกอง 
พัชราภา  เอื้ออมรวนิช 

สมิทธิ์  เจือจินดา 
สมจินตนา  จิรายุกุล 

ไม่ได้รบัแต่งต ั�ง

ไม่ได้รบัแต่งต ั�ง, 3

2563
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27) ผศ.ดร.ไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ

3.3 พนกังานมหาวทิยาลยัลาศึกษาตอโดยไดรบัทนุการศึกษาจากกองทนุพฒันาบุคลากร
ประจาํป 2563 จํานวน 13 ราย 

ที ่ ชื่อ-สกลุ สาขาวชิา 
ระยะเวลาดาํเนนิการ 
(พ.ศ.) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

คณะครุศาสตร 
อ.ดร.นิภาภรณ  คําเจริญ 
อ.ภัทรพล  พรหมมัญ 
อ.วาที่ ร.ต.สุชาติ  คุมสุทธิ ์
ผศ.ณัฐชนัญ  เสริมศร ี
ผศ.วรรณนภา  โพธิ์ผล ิ
ผศ.ณิชชา  ชํานิยนต 
อ.น้ําออย  สุขเสนา 
ผศ.วาสิณี  จิรสิร ิ

คอมพิวเตอรศึกษา 
คอมพิวเตอรศึกษา 

หลักสูตรและการสอน 
คอมพิวเตอรศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

บริหารการศึกษา 
จิตวิทยาประยุกต 

ป พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน 
ป พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน 
ป พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน 
ป พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน 
ป พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน 
ป พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน 
ป พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน 
ป พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน 

9. 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
อาจารยจักรพันธ  พรมฉลวย การเมืองการปกครอง ป พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน 

10. 
คณะวิทยาการจัดการ 
อ.วสุธิดา  นักเกษม การจัดการ ป พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน 

11. 
12. 
13. 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อ.ลักษณา  รมยะสมิต 
อ.เสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร 
อ.สุปราณี  หอมา 

คอมพวิเตอรศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ป พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน 
ป พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน 
ป พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน 

3.4 พนกังานมหาวทิยาลยัลาศึกษาตอโดยไมขอทนุการศกึษาจากกองทนุมหาวทิยาลยั 
ประจาํป 2563 จํานวน 1 ราย

ที ่ ชื่อ-สกลุ คณะ สาขาวชิา/มหาวทิยาลยั 

1. นางสาวสุธิดา ชาญวารินทร คณะครุศาสตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา ม.จุฬา 



3.5 พนกังานมหาวทิยาลยั
ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ ระดั

ลาํดับที ่
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
5 กองนโยบายและแผน
6 กองคลังและพัสดุ 

3.6 งานประชุ

ที ่
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย
2 คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย
3 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
4 การประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง

วิชาการจริยธรรมและจร
5 คณะกรรมการการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
6 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
7 คณะกรรมการจัดทํากรอบอัตรากําลังฯ

3.7 การจัดทําการดวนัเกดิประจําป
การดอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังแสดงในแผนภูมิการจัดทําการดวันเกิด
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ิหารทรัพยาก

พนกังานมหาวทิยาลยัอยูระหวางขัน้ตอนการพจิารณาการกาํหนด
ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ ระดบัชาํนาญการประจาํป 2563 จํานวน 

หนวยงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
กองนโยบายและแผน 

มคณะกรรมการประจาํป 2563 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
การประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
คณะกรรมการการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการจัดทํากรอบอัตรากําลังฯ 

การจัดทําการดวนัเกดิประจําปประจาํป 2563 กองพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการ
หแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังแสดงในแผนภูมิการจัดทําการดวันเกิด

แผนภูมิการจัดทําการดวันเกิด 

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

26 อยูระหวางขัน้ตอนการพจิารณาการกาํหนดตาํแหนงสงูขึน้ 
จํานวน 9 ราย 

จาํนวน (คน) 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

จาํนวนครัง้ 
2 
1 
7 
10 

9 
11 
5 

กองพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการจัดทํา
หแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังแสดงในแผนภูมิการจัดทําการดวันเกิด 



4. งานทะเบียนประวตัแิละบําเหน็จความชอบ

4.1 งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว โดยดําเนินการตามระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อ
เลื่อนเงินเดือน / คาตอบแทน และคาจางของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการออกคําสั่งเพื่อเบิกจาย
ใหแกบุคลากรไดอยางถูกตอง เหมาะสม ยุติธรรม และโปรงใส สําหรับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและ
ลูกจางประจํามหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับขอมูลผานระบบการจายตรงของกรมบัญชีกลาง โดยตอง
ดําเนินการผานระบบ e-Payroll
ดําเนินการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ สวนบุคลากรประเภทอื่นๆ ดําเนินการประสานกองคลังและพัสดุ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ

ชื่องาน

งานประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่พจิารณาความดคีวามชอบ

1) ขาราชการและลูกจางประจํา ครั้งที่ 

2) ขาราชการและลูกจางประจํา ครั้งที่ 

3) พนักงานมหาวิทยาลัย (1 

4) พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 

5) ลูกจางช่ัวคราว(1 ตุลาคม 

0

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจางช่ัวคราว

14
14

10

ขาราชการ

ณ 1 ต.ค.63 53

ณ 1 เม.ย.63 53

ิหารทรัพยาก

งานทะเบียนประวตัแิละบําเหน็จความชอบ สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการบริหารบําเหน็จความชอบของบุคลากรในสังกัดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว โดยดําเนินการตามระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อ

และคาจางของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการออกคําสั่งเพื่อเบิกจาย
ใหแกบุคลากรไดอยางถูกตอง เหมาะสม ยุติธรรม และโปรงใส สําหรับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและ
ลูกจางประจํามหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับขอมูลผานระบบการจายตรงของกรมบัญชีกลาง โดยตอง

Payrollของระบบกรมบัญชีกลางผานทางชองทาง https://www.cgd.go.th
ดําเนินการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ สวนบุคลากรประเภทอื่นๆ ดําเนินการประสานกองคลังและพัสดุ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

(ครัง้)

ประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่พจิารณาความดคีวามชอบ 

ขาราชการและลูกจางประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 1 

ขาราชการและลูกจางประจํา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2563) 1 

1 ตุลาคม 2563) 1 

ตุลาคม 2563) 1 

ตุลาคม 2563) 1 

100 200 300

53

14

53

14

10

70

ขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงาน

มหาวิทยาลยั
พนักงานราชการ

14 357 10

14

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

27 

ริหารบําเหน็จความชอบของบุคลากรในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว โดยดําเนินการตามระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อ

และคาจางของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการออกคําสั่งเพื่อเบิกจาย
ใหแกบุคลากรไดอยางถูกตอง เหมาะสม ยุติธรรม และโปรงใส สําหรับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและ
ลูกจางประจํามหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับขอมูลผานระบบการจายตรงของกรมบัญชีกลาง โดยตอง

https://www.cgd.go.thเพื่อ
ดําเนินการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ สวนบุคลากรประเภทอื่นๆ ดําเนินการประสานกองคลังและพัสดุ

จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

) 

จาํนวนบคุลากร 
ทีไ่ดรบับรกิาร 

(คน) 

53 

14 

357 

10 

70 

300 400

357

พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว

70



รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563   

28 มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการบริหารบําเหน็จความชอบของ ขาราชการ ลูกจางประจํา 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว โดยดําเนินการตามระเบียบตางๆ ที่เปนตัวกําหนด
ตามประเภทของบุคลากร รวมถึงระเบียบของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน
เงินเดือน / คาตอบแทน และคาจางของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการออกคําสั่งเพื่อเบิกจายใหแก
บุคลากรไดอยางถูกตอง เหมาะสม ยุติธรรม และโปรงใส สําหรับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและ
ลูกจางประจํามหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับขอมูลผานระบบการจายตรงของกรมบัญชีกลาง โดยตอง
ดําเนินการผานระบบ e-Payroll ของระบบกรมบัญชีกลางผานทางชองทาง https://www.cgd.go.th  
เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ สวนบุคลากรประเภทอื่นๆ ดําเนินการประสานกองคลังและ
พัสดุเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 

4.2 สวัสดิการบําเหน็จดํารงชีพ สําหรับขาราชการ (อายุครบ 60 ป 65 ป หรือ 70 ป บริบูรณ 
และถึงแกกรรม) 

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการบริหารสวัสดิการของขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี โดยดําเนินการตามระเบียบของกรมบัญชีกลางในการดําเนินการขอรับบําเหน็จดํารงชีพใหแกขาราชการ
ที่มีอายุครบ 60 ป หรือ 70 ป บริบูรณ และกรณีท่ีขาราชการเกษียณอายุถึงแกกรรม และทายาท หรือผูที่ไดรับ
การแสดงเจตนารับบําเหน็จตกทอด โดยตองดําเนินการผานระบบ e-Pension ของระบบกรมบัญชีกลางผาน
ทางชองทาง https://www.pws.cgd.go.thเพื่อดําเนินการเบิกจายบําเหน็จดํารงชีพของขาราชการใหไดรับ
ตามสิทธิของตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม 

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

(ครัง้) 

จาํนวนบคุลากร 
ทีไ่ดรบับรกิาร 

(คน) 

งานดานสวสัดกิารบาํเหนจ็ดาํรงชพี 

1) ขาราชการที่อายุ ครบ 60 ป บริบูรณ 6 6 

2) ขาราชการที่อายุ ครบ 65 ป บริบูรณ 7 7 

3) ขาราชการที่อายุ ครบ 70 ป บริบูรณ 5 5 

4) ขาราชการเกษียณอายุที่ถึงแกกรรม โดยทายาทหรือผูที่ผูตายแสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จตกทอด

3 3 



4.3 สวัสดิการกองทุนบําเหน็จบํานาญ สํา
ลูกจางประจํา (กสจ.)  

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยดําเนินการตามระเบียบของกองทุนบําเหน็จบํานาญ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
สําหรับลูกจางประจํา ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการประสานงานในการจัดสงขอมูล ปรับปรุง และแกไขขอมูลของ
สมาชิกใหถูกตองเหมาะสม รวมถึงการดําเนินการดานเอกสารเพื่อขอรับเงินจากกองทุนเมื่อขาราชการและ
ลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ ตามขอกําหนดของกองทุน และยังอํานวยความสะดวกในการจัดสงเอกสาร
แจงรายงานการสะสมเงินในกองทุนใหแกสมาชิกไดรับทราบดวย 

ชื่องาน

งานดานสวสัดกิารกองทุนบาํเหนจ็บาํนาญ และกองทนุสาํรองเลีย้งชพี
ขาราชการ 

        - กรณีอาย ุ60 ป ที่เกษียณอายุ

ลูกจางประจํา 

 - กรณีอายุ 60 ป ท่ีเกษียณอายุ

24%

14%

ิหารทรัพยาก

กองทุนบําเหน็จบํานาญ สําหรับขาราชการ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับ

มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการบริหารสวัสดิการของขาราชการ และลูกจางประจําสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยดําเนินการตามระเบียบของกองทุนบําเหน็จบํานาญ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

งมหาวิทยาลัยดําเนินการประสานงานในการจัดสงขอมูล ปรับปรุง และแกไขขอมูลของ
สมาชิกใหถูกตองเหมาะสม รวมถึงการดําเนินการดานเอกสารเพื่อขอรับเงินจากกองทุนเมื่อขาราชการและ
ลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ ตามขอกําหนดของกองทุน และยังอํานวยความสะดวกในการจัดสงเอกสาร
จงรายงานการสะสมเงินในกองทุนใหแกสมาชิกไดรับทราบดวย  

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

(ครัง้)

กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญ และกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

ที่เกษียณอาย ุ 6 

ป ท่ีเกษียณอายุ 2 

29%

33%

% อายุ ครบ 60 

อายุ ครบ 65 

อายุ ครบ 70 

ถึงแกกรรม

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

29 

หรับขาราชการ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับ

ในการบริหารสวัสดิการของขาราชการ และลูกจางประจําสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยดําเนินการตามระเบียบของกองทุนบําเหน็จบํานาญ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

งมหาวิทยาลัยดําเนินการประสานงานในการจัดสงขอมูล ปรับปรุง และแกไขขอมูลของ
สมาชิกใหถูกตองเหมาะสม รวมถึงการดําเนินการดานเอกสารเพื่อขอรับเงินจากกองทุนเมื่อขาราชการและ
ลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ ตามขอกําหนดของกองทุน และยังอํานวยความสะดวกในการจัดสงเอกสาร

จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

) 

จาํนวนบคุลากร 
ทีไ่ดรบับรกิาร 

(คน) 

6 

2 

 ป บริบูรณ

 ป บริบูรณ

 ป บริบูรณ



4.4 งานขอมลูบุคลากร
มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการบริหารอัตรากําลังของบุคลากรโดย

ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลจํานวนบุคลากรในดานตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการในการนําขอมูลขอ
บุคลากรไปใชประกอบการจัดการพัฒนาในมิติที่หลากหลายดาน อาทิ คุณวุฒิการศึกษา อัตราคาเงินเดือน เปน
ตน ซึ่งในภาพรวมของจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ผานมาระหวางป
เมื่อเปรียบเทียบกันกองพัฒนาระบบบริหารไดจัดทําขอมูลโดยสรุปได ดั

ชื่องาน

งานดานขอมลูจาํนวนบคุลากร 

1) ขาราชการ

2) ลูกจางประจํา

3) พนักงานมหาวิทยาลัย

4) พนักงานราชการ

5) ลูกจางช่ัวคราว

รวมถึงมหาวิทยาลัยยังมอบหม
ที่เกี่ยวของกขอมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการบริหารอัตรากําลังของบุคลากรโดย
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลจํานวนบุคลากรในดานตางๆ เพื่อเปนขอมูลใหแกหนวยงานภายนอกในการดําเนินการ
ที่เก่ียวของ โดยในระยะเวลาป 2563
ลงนามใหแกหนวยงานภายนอก และใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ ดังนี้

0 50

ขาราชการ

ลูกจางประจาํ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจางชั่วคราว

ิหารทรัพยาก

งานขอมลูบุคลากรของมหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการบริหารอัตรากําลังของบุคลากรโดยกองพัฒนาระบบบริหาร

ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลจํานวนบุคลากรในดานตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการในการนําขอมูลขอ
บุคลากรไปใชประกอบการจัดการพัฒนาในมิติที่หลากหลายดาน อาทิ คุณวุฒิการศึกษา อัตราคาเงินเดือน เปน
ตน ซึ่งในภาพรวมของจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ผานมาระหวางป
เมื่อเปรียบเทียบกันกองพัฒนาระบบบริหารไดจัดทําขอมูลโดยสรุปได ดงันี้ 

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนบคุลากร

ป 2562

62 

15 

356 

12 

69 

รวมถึงมหาวิทยาลัยยังมอบหมายกองพัฒนาระบบบริหารในการนําเสนอหรือใหขอมูล 
ที่เกี่ยวของกขอมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการบริหารอัตรากําลังของบุคลากรโดยกองพัฒนาระบบบริหาร
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลจํานวนบุคลากรในดานตางๆ เพื่อเปนขอมูลใหแกหนวยงานภายนอกในการดําเนินการ

2563 กองพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
ลงนามใหแกหนวยงานภายนอก และใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ ดังนี้

100 150 200 250 300 350

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

30 

กองพัฒนาระบบบริหารได
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลจํานวนบุคลากรในดานตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการในการนําขอมูลของ
บุคลากรไปใชประกอบการจัดการพัฒนาในมิติที่หลากหลายดาน อาทิ คุณวุฒิการศึกษา อัตราคาเงินเดือน เปน
ตน ซึ่งในภาพรวมของจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ผานมาระหวางป 2562 กับป 2563   

จาํนวนบคุลากร 
2562 

จาํนวนบคุลากร 
ป 2563 

55 

14 

 360 

10 

70 

ายกองพัฒนาระบบบริหารในการนําเสนอหรือใหขอมูล 
กองพัฒนาระบบบริหารได

ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลจํานวนบุคลากรในดานตางๆ เพื่อเปนขอมูลใหแกหนวยงานภายนอกในการดําเนินการ
กองพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

ลงนามใหแกหนวยงานภายนอก และใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ ดังนี้ 

350 400

ป 2563

ป 2562



ชื่องาน

งานขอมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบับคุลากร 

1) สวนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย

2) สวนราชการภายในมหาวิทยาลยั

4.5 งานจัดทําทะเบียนตําแหนงบริหาร
มหาวิทยาลัยได

การบริหารงานหนวยงานตางๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยตอ
ดําเนินการเบิกจายคาดํารงตําแหนงบริหารใหกับบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการจัดทําเอกสาร
และประสานงานกับกรมบัญชีกลางซึ่งเปนหนวยงานในการควบคุมจํานวนของการเบิกจายคาตําแหนงใหเปนไป
ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในระยะเวลาป
กองพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการจัดทําเอกสารทะเบียนตําแหนงบริหาร ดังนี้

40%

ิหารทรัพยาก

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

(ครัง้)

สวนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย 8 

สวนราชการภายในมหาวิทยาลยั 1 

จัดทําทะเบียนตําแหนงบริหาร 
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงบริหารหนวยงานตางๆ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ใน

การบริหารงานหนวยงานตางๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยตองดําเนินการในการจัดทําทะเบียนผูดํารงตําแหนงบริหารและ
ดําเนินการเบิกจายคาดํารงตําแหนงบริหารใหกับบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการจัดทําเอกสาร
และประสานงานกับกรมบัญชีกลางซึ่งเปนหนวยงานในการควบคุมจํานวนของการเบิกจายคาตําแหนงใหเปนไป

รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในระยะเวลาป
กองพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการจัดทําเอกสารทะเบียนตําแหนงบริหาร ดังนี้ 

60%

% ภายในมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  
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จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

) 
จาํนวนชดุขอมลู 

8 

14 

แตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงบริหารหนวยงานตางๆ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ใน
งดําเนินการในการจัดทําทะเบียนผูดํารงตําแหนงบริหารและ

ดําเนินการเบิกจายคาดํารงตําแหนงบริหารใหกับบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการจัดทําเอกสาร
และประสานงานกับกรมบัญชีกลางซึ่งเปนหนวยงานในการควบคุมจํานวนของการเบิกจายคาตําแหนงใหเปนไป

รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในระยะเวลาป 2563 

ภายในมหาวิทยาลัย



ชื่องาน

งานดานการประเมนิทดลองการปฏบิตังิานของ พนกังานมหา
มิถุนายน 

สิงหาคม 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

โดยการจัดทําทะเบียนตําแหนงบริหารมีรายละเอียดการแตงตั้งผูบริหารเพื่อใหไดรับเงิน
ประจําตําแหนง มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการสํานัก จํานวน
สํานัก จํานวน 10 ราย รองคณบดี จํานวน 

ิหารทรัพยาก

ชื่องาน/รายละเอยีด 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

(ครัง้)

การประเมนิทดลองการปฏบิตังิานของ พนกังานมหาวิทยาลยั 
1 

1 

1 

1 

โดยการจัดทําทะเบียนตําแหนงบริหารมีรายละเอียดการแตงตั้งผูบริหารเพื่อใหไดรับเงิน
ประจําตําแหนง มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการสํานัก จํานวน

ราย รองคณบดี จํานวน 1 ราย และผูชวยอธิการบดี จํานวน 1 ราย

20%

67%

6%
7%

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองคณบดี

ผูชวยอธิการบดี

รายงานผลการดาํนินการตามนโรายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

32 
จาํนวนในการ
ดาํเนนิการ 

) 
จาํนวนบคุลากร 

 (คน) 

8 

1 

5 

1 

โดยการจัดทําทะเบียนตําแหนงบริหารมีรายละเอียดการแตงตั้งผูบริหารเพื่อใหไดรับเงิน
ประจําตําแหนง มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการสํานัก จํานวน 3 ราย รองผูอํานวยการ

ราย 

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองคณบดี

ผูชวยอธิการบดี



รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ประจําปี 2563  

33 
4.6 งานเครื่องราชอสิรยิาภรณ ประจาํป 2563 

ที ่ ชัน้ตรา จาํนวน (คน) 
 ระดบัชัน้สายสะพาย 

1 ชั้นที่ 1 : ประถมาภรณมงกุฏไทย (ป.ม.) 3 
2 ชั้นที่ 1 : ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) - 
3 ชัน้สูงสุด : มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) 1 
4 ชั้นสูงสุด : มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) - 

 ระดบัชัน้ต่าํกวาสายสะพาย 
5 ชั้นที่ 7 : เหรียญเงินมงกุฏไทย (ร.ง.ม.) - 
6 ชั้นที่ 7 : เหรียญเงินชางเผือก (ร.ง.ช.) - 
7 ชั้นที่ 6 : เหรียญทองมงกุฏไทย (ร.ท.ม.) - 
8 ชั้นที่ 6 : เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.) - 
9 ชั้นที่ 5 : เบญจมาภรณมงกุฏไทย (บ.ม.) 43 
10 ชั้นที่ 5 : เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.) 14 
11 ชั้นที่ 4 : จัตุรถาภรณมงกุฏไทย (จ.ม.) 2 
12 ชั้นที่ 4 : จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.) 15 
13 ชั้นที่ 3 : ตริตาภรณมงกฏุไทย (ต.ม.) 38 
14 ชั้นที่ 3 : ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.) 6 
15 ชั้นที่ 2 : ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.) 3 
16 ชั้นที่ 2 : ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) - 

17 เหรียญจักรพรรดมิาลา (ร.จ.พ.) 2 




