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บทสรุปผูบ ริหารในการพัฒนาทรัพยกรบุคคล
การที่จํานวนและประเภทของบุคลากรตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปตาม
นโยบายของภาครัฐ ประกอบกับจํานวนของบุคลากรที่ไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยมีจํานวน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีฐานอายุเพิ่มขึ้น สงผลใหมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองเรงพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยเมื่อเทียบกับขีดความสามารถของบุคลากรที่มีอยูบุคลากรนั้นมีความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน แตเมื่อเปรียบเทียบกับขีดความที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีหลายดานๆ มาพัฒนาการ
ปฏิ บั ติ งานจะพบว าสมรรถนะการพัฒนาที่ควบคูกับ เทคโนโลยี เป น สิ่ งที่มีความจํ าเปน อย างยิ่ ง เนื่ องจาก
รูป แบบการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรที่มีความหลากหลายตามรู ป แบบของพลวัต ที่เ ปลี่ ย นแปลงไป ซึ่งเป น
ประเด็นที่ทาทายอยางยิ่ง และเพื่อไมใหติดหลมขอจํากัดดานทุนมนุษยที่ไมอาจปฏิเสธได มหาวิทยาลัยมีความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหเกิดสมรรถนะที่ดีและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
จากประเด็นความทาทายดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงตระหนักวาเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนสิ่ง
ที่สําคัญและเปนองคประกอบหลักในการขับเคลื่อนเพื่อการบริหารจัดการในการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่งมหาวิ ทยาลั ย เล็ งเห็ น ว าการประยุ กต ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อให เ กิด การสื่ อสาร
กับบุคลากร
ความเชื่อมโยงของนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับการนําไปปฏิบัติ
จากการกําหนดนโยบายระยะยาวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยในป 2563
ซึ่งยังคงดําเนินการตามแนวทางของนโยบายในการการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตาม
ปที่ผานมาโดยซึ่งมุงเนนในการพัฒนาบุคลากรที่มีเปาประสงคทั้งสี่ดานอยางสม่ําเสมอ
1.การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ใหมรี ะบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร
ที่มปี ระสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ
• มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบ กลไก และการดําเนินการงานในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในทุกๆดาน อยางตอเนื่อง อาทิ การพัฒนากฏ ระเบียบ ขอบังคับ พรอมทั้งยังสรางความพรอมให
บุ ค ลากรได มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาและรั บ รู เพื่ อ ให เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านที่ เ รี ย บร อ ยสามารถ
ปฏิบัติงานของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังไดถายทอดนโยบายในดาน
ดั งกล าวให ห น ว ยงานต างๆ ได นํ า ไปยึ ด ถือ เพื่อ ดํ าเนิ น การในการทํา งานของตนเอง รวมไปถึ ง
มหาวิทยาลัยสรางความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เชน ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน เครื่องใชสํานักงานที่เหมาะสมและถูกตองกับลักาณะทางกายภาพของบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน และอุปกรณดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยได
คํานึงถึงบริบททั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการ
พัฒนาตนเองอยางเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.การพัฒนาผูบ ริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูท จี่ ะกาวขึ้นสูต าํ แหนงประเภทผูบ ริหาร
ใหมสี มรรถนะและทักษะในการบริหารในระดับสูง
• มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการพัฒนาผูบริหารในระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยได
สงเสริมใหผูบริหารเกิดการพัฒนาตนเองในทุกดาน ดวยการพัฒนาระบบผูบริหารในระดับตางๆ
ของมหาวิทยาลัยรวมถึงผูที่จะกาวขึ้นสูการเปนผูบริหาร เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักวาหาก
ผู บ ริ ห ารสามารถปฏิ บั ติ ง านด า นการบริ ห ารด ว ยสมรรถนะที่ เ หมาะสม มหาวิ ท ยาลั ย จะเกิ ด
กระบวนการที่เปนมาตรฐานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยได
ใหผูบริหารไดเขามีสวนรวมในการพัฒนาดานตางๆ อาทิ การพัฒนากฏ ระเบียบ ขอบังคับ และ
กระบวนการปฏิ บัติ งาน พร อมทั้งยั งสนั บ สนุ น ให เ ขารั บ การอบรมเพื่อพัฒ นาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร จากหนวยงานภายในและภายนอกเพื่อสรางความพรอมใหบุคลากรได
พัฒนาและรับรูความเปลี่ยนแปลงทางการบริหารที่เหมาะสม อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังไดถายทอด
นโยบายในดานดังกลาวใหหนวยงานตางๆ ไดนําไปสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอยาง
เหมาะสมและสามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น ทั ก ษะและ
สมรรถนะของผูปฏิบัติงานเพื่อกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทบริหารของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน
3.การพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ มีคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และมีสมรรถนะและทักษะในการปฏิบตั ิงาน
• มหาวิ ทยาลั ย ได มุงเน น การพัฒ นาบุ คลากร สายวิ ช าการ ของมหาวิ ทยาลั ย เพื่อสนั บ สนุ น ให เ กิ ด
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดแก ทางดานตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได
สงเสริมสนับสนุนให บุคลากรสายวิชาการไดรับองคความรูในการทําผลงานวิชาการ โดยการจัดการ
อบรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย พรอมสนับสนุนใหคณะตางๆ ไดอบรมองคความรูเหลานั้นกับ สาย
วิชาการ อีกทั้งยังมีการสรางสิ่งสนับสนุนแรงคาตอบแทนตามระดับตําแหนงทางวิชาการเพื่อเปนการ
สรางแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ และในสวนของการสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการมี
คุณวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 5 ป โดยใหบุคลากรสาย
วิช าการทุกคนมีส ว นร ว มโดยการแสดงความตองการในการไปศึกษาตอของตนเองและผ านการ
พิจ ารณาความเหมาะสมจากสั ง กัด ของตนเองเพื่อ ร ว มกํา หนดค าเป าหมายระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งจะเปนสวนชวยในการใหบุคลากรสายวิชาการไดวางแผนในการพัฒนาตนเอง อีกมหาวิทยาลัยยัง
มอบนโยบายใหคณะและหนวยงานตางๆ มีหนาที่ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการใน
สังกัด ของตนเองใหเ กิดการพัฒ นาเพื่อเป นไปตามเกณฑป ระกัน คุณภาพการศึกษาของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังสงเสริมในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในหลากลายดาน อาทิ การอนุญาตใหไดเขารับการอบรม
ในหลั ก สู ต รต างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย การเข า ร ว มประชุ มวิ ช าการทั้ ง ในและ
ตางประเทศ การนําเสนอผลงานวิจัย และการไปศึกษาดูงานเพื่อใหบุคลากร สายวิชาการเปนการ
พัฒนาสมรรถนะหลากหลายดาน ซึ่งการกลไกในการพัฒนาเหลานี้ไดขับเคลื่อนผานคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ ไดดําเนินการอยางเปนธรรมเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
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4.การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ใหมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนและเหมาะสมไดดาํ รงตําแหนง
ในระดับทีส่ งู ขึน้ มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาในระดับทีส่ ูงขึน้ และมีสมรรถนะตลอดจนทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานในระดับสูง
• มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให
เกิด ความกาวหน าในการปฏิ บั ติ ง านในด านตาง ๆ ได แก การส งเสริ มให บุ คลากรสายวิ ช าการมี
คุณสมบั ติ ที่ครบถว นและเหมาะสม ในการดํารงตําแหน งต างๆ โดยเป น ไปตามที่มาตรฐานของ
ตําแหนงตาง โดยมหาวิทยาลัย ได สงเสริมสนั บ สนุ นให บุคลากรสายสนับ สนุ นวิ ชาการไดรั บองค
ความรูในการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยจัดการอบรมให และยังสงเขารับการอบรมกับหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย พรอมสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ไดถายทอดองคความรูจากผูปฏิบัติงาน
อาวุ โ ส และในส ว นของการสนับ สนุ น ให บุคลากรสายสนั บ สนุ น วิช าการไดดํ ารงตํ าแหน งที่สู งขึ้น
มหาวิทยาลัย ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 5 ป โดยใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุก
คนมีสวนรวมโดยการแสดงความตองการในการขึ้นสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเปนสวนชวยใน
การให บุ ค ลากรได ว างแผนในการพั ฒ นาตนเอง อี ก มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มอบนโยบายให ค ณะและ
หนวยงานตางๆ มีหนาที่ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการในสังกัดของตนเองให
เกิดการอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังสงเสริมในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในหลากลายดาน อาทิ การอนุญาตใหไดเขารับการ
อบรมในหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการไปศึกษาดูงานเพื่อใหบุคลากร
สมารถนํ า เอาองค ความรู ที่ ได รั บ มาพั ฒ นาและประยุ ก ต เ พื่ อ พัฒ นาสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
หลากหลายดาน ซึ่งการกลไกในการพัฒนาเหลานี้ไดขับเคลื่อนผานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ ไดดําเนินการอยางเปนธรรมเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยอยางถึงที่สุด
• จากภาพรวมของมหาวิทยาลัยขางตนซึ่งมหาวิทยาลัยไดวางแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมุงใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล หนวยงาน ไปตลอดจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
เปนสิ่งที่บงชี้ใหเกิดคามุงหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนประโยชนตอบุคลากร
ของมหาวิทยลัย ซึ่งมหาลัย ไดเ ล็งเห็นถึงความสําคัญอยางมากเพราะหากบุคลากรของมหาทุกคนสามารถ
พัฒนาตนเองใหเกิดมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ
พันธกิจไดอยางเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยเปาหมายหลักในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาระบบใน
การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรในทุกๆดาน เพื่อสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยิยางเต็มที่ซึ่งจะ
กอให เ กิด ผลการปฏิ บั ติงานที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และมี ทรั พยากรเพื่ อสนั บ สนุ น และอํานวยความสะดวกการ
ดําเนินงานอยางเพียงพอ
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บทบาทหนาทีข่ องกองพัฒนาระบบบริหาร
กองพัฒนาระบบบริหารมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในงานดานสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และ
งานประชุมของกองพัฒนาระบบบริหาร และคณะกรรมการชุดตางๆที่เกี่ยวของ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ การขาดราชการ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง
กับมหาวิทยาลัย และขาราชการบํานาญ
4. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรและฝกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานวิ เ คราะห อัต รากํ าลั ง และกํ า หนดตํ า แหน ง ให บุ คลากรใน
มหาวิทยาลัย
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนดทะเบียนตําแหนงทางวิชาการ และตําแหนงผูบริหาร
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แตงตั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย
8. ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ และบําเหน็จความชอบของมหาวิทยาลัย
9. ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร
10. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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 ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น บั ญ ชี จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ จั ด จ า งถ า ยเอกสารของ
หนวยงาน
1.5 ดําเนินการควบคุม ตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑภายในหนวยงาน
1.6 ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บั ต รประจํ า ตั ว ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
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
5
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 ดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการอุบัติเหตุสวนบุคคลหมูใ หแกครูบุคลากรทางการศึกษา
1.16 ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการจัดการความรูของหนวยงานเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี
1.17 จัดทําแผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปของหนวยงาน
1.18 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํารายงานประจําปและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
1.19 ประสาน ติดตาม และรายงานเรื่องเรงดวนตอผูบังคับบัญชา
1.20 ติ ด ต อ ประสานงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบกั บ บุ ค คลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1.21 ให บริ การ คํ าปรึ กษา แนะนํ า ชี้ แจงและแก ไขป ญหาที่ เกี่ ยวกั บงานในความ
รับผิดชอบ
1.22 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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 และวิ เ คราะห ภ าระงานของมหาวิทยาลั ย เพื่อจั ด ทํากรอบอัต รากําลั ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และกรอบอัตรากําลังลูกจางประจํา
2.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงลุเลื่อนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุด มศึกษา พนั กงานมหาวิทยาลั ย ลู กจ างประจํ า พนั กงานราชการ และบุ คลากรประเภทอื่น ของ
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
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2.6 ดําเนิน การเกี่ยวกับการประเมิน บุคคล เพื่อแตงตั้ งให ดํารงตํ าแหน งประเภท
6
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 ดํ าเนิ น การเกี่ย วกับ การขอตํ าแหน ง ทางวิ ช าการของข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
2.10 จัดทํารายละเอียดของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ทั้งที่ผานการประเมิน
และไมผานการประเมินเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
2.11 ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2.12 ดําเนินการจัดทําโล และพิธีมอบโลแกผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย การดวันเกิดและการดแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ
2.13 จัดทําสถิติขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิเคราะหอัตรากําลัง และกําหนด
ตําแหนงเพื่อบริการ และประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
2.14 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการฝกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.15 ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมนิเทศบุคลากรใหมของมหาวิทยาลัย
2.16 ดําเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย
2.17 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการอุทธรณและรองทุกขของบุคลากรมหาวิทยาลัย
2.18 ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การไปศึ ก ษาต อ ฝ ก อบรม ดู งาน หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
ภายในประเทศและตางประเทศ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 25649
2.19 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
2.20 ติ ด ต อ ประสานงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบกั บ บุ ค คลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.21 ใหบริการ คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ
2.22 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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3. งานสรรหา และบรรจุแตงตั้ง รับผิดชอบเกี่ยวกับ
7
3.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และขอบังคับ
ของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนําใหคําปรึกษาแกหนวยงานปละบุคคลที่เกี่ยวของ
3.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การสอบแขงขัน การเลือกสรรบุคคลเพื่อ
บรรจุ แต งตั้ งเขารั บราชการเป นขาราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา พนั กงานมหาวิทยาลั ย พนั กงาน
ราชการหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลของผูสมัครงานกับมหาวิทยาลัย ผูผานการ
คัดเลือก การแขงขันการเลือกสรรเขาในระบบมสารสนเทศ(MIS)
3.4 การตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ แ ละประวั ติ ผู ผ า นการคั ด เลื อ ก การแข ง ขั น และการ
เลือกสรร
3.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการ/ลูกจางประจํา/
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย
3.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุกลับเขารับราชการ
3.7 ดํ าเนิ น การเกี่ย วกับ การรั บ โอน ย าย ขาชการพลเรื อ นในสถาบั น อุดมศึกษา
ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย
3.8 ดํ าเนิ น การออกคําสั่ งเกี่ย วกับ การบรรจุ แต งตั้งบุ คลากร การขอกลับ เขารั บ
ราชการ การโอน ยายบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิทั้งในและตางประเทศ เพื่อกําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
3.10 ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือน/คาจางใหไดรับตามคุณวุฒิ
3.11 ดําเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ/ลาออกจากการปฏิบัติงาน
3.12 จัดทําแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของระบบสรรหาและบรรจุแตงตั้ ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.13 ดําเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
กองทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3.14 ติดตอประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบกับหนวยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวของ
3.15 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
3.16 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
4. งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและขอบังคับที่
เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบทั้งในสวนราชการ สวนกลาง และมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อปฏิบัติและ
แนะนําใหคําปรึกษาแกหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
4. 2 ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานทะเบี ย นประวั ติ ข องข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั นอุ ดมศึกษา/ลู ก จ า งประจํ า /พนั กงานราชการ/พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และลู กจ างชั่ ว คราวในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัย
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4.3 จั ด ทํา ฐานขอ มูล ระบบทะเบี ย น ประวั ติ บุ คลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ในระบบ
สารสนเทศ(MIS)
4.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบําเหน็จความชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัย
4.6 ดําเนินการเลื่อนระดับเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สาย
วิชาการ)ใหสูงขึ้น ในกรณีที่รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป
4.7 ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการจายตรงรวมกับกรมบัญชีกลาง
4.8 ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานขอรั บ บํ า เหน็ จ ข า ราชการ บํ า เหน็ จ รายเดื อ น
ลูกจางประจํา การขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญ(กบข.) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา
ของสวนราชการซึ่งจดทะเบียนแลว(กสจ.) และงานขอรับบําเหน็จดํารงชีพ 65 ป/บําเหน็จตกทอดกรณีถึงแก
ความตาย
4.9 ดําเนิ นการเกี่ยวกับ การขอรั บพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณทุกชั้ นตรา
ใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดมหาวิทยาลัย
4.10 ดําเนินการเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงศพ
4.11 ติดตอประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบกับหนวยงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวของ
4.12 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
4.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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โครงสรางการแบงสวนงานและบุคลากรประจํากองพัฒนาระบบบริหาร
กองพัฒนาระบบบริหาร

รองอธิการบดี
รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริหาร

งานบริหารงานทัว่ ไป

งานวิเคราะหอตั รากําลัง
กําหนดตําแหนง
และพัฒนาบุคลากร

งานสรรหาและ
บรรจุแตงตัง้

ภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนงานและบุคลากรประจํากองพัฒนาระบบบริหาร

งานทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จความชอบ

9

พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโหารและพัฒนาทรั
ิ หารทรั
รายงานผลการบริ
พยากรบุ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 2563
1. งานบริหารงานทัวไป รวบรวมผลการดําเนินงาน และนําเสนอรายงานผลลักษณะแผนภูมิภาพ ดังนี้
1.1 รายงานผลการดําเนินงานการขออนุ
ลาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
งาน
มัติการลาของบุ
การอนุ มัมั ติ ก ารลาของบุ ค ลากรดํ า เนิ น การภายใต ก ฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และเอกสารที่
เกี่ยวของกับสิทธิ์พึงมีของบุคลากรแตละประเภท ซึ่งเอกสารการลาที่เขาสูกระบวนการขออนุมัติ มีจํานวน
3572 ฉบับ ซึ่งสามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้ การลาปวย 1,976 ฉบับ การลาพักผอน 1,205 ฉบับ การลากิจ
208 ฉบับ การลาไปตางประเทศ 37 ฉบับ การลาคลอด 4 ฉบับ ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 1 ฉบับ การลา
บวช 1 ฉบับ และยกเลิกวันลา 140 ฉบับ ดังแสดงในแผนภาพขอมูลการลาประจําป 256
2563

การขายาป 2563
ขอมูลการลาประจํ
ลาพ ักผ่อน, 1205,
34%

งประเทศ, 37,
ลากิจ, 208, ลาไปต่
6% างประเทศ
1%

ลาป่วย,
ย 1976, 55%
ลาคลอด 4, 0%
ลาคลอด,

ยกเลิกวันลา, 140,
4%

ลาบวช
ลาบวช, 1, 0%

ลาไปช่วยเหลือภริยา
1
0%

1.2 รายงานผลการดําเนินงานการจั
งาน ดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ภาครัฐ
ร ประจํ า ตั ว เจ า หน าที่ ภ าครั ฐ ดํ าเนิ น การภายใต ก ฎ ระเบี ย บ และข อบั ง คั บ
การจั ด ทํ า บั ต รประจํ
เกี่ยวของ ซึ่งในรอบปที่ผานมามีบุคลากรขอทําบัตรประจําตัวจํานวน 96 ราย ซึ่งสามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้
ขาราชการพลเรือนในสถาบั
สถาบันอุดมศึกษา/ลู
ษา กจางประจํา 7 ราย ขาราชการบํานาญ 10 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย
50 ราย พนักงานราชการ 5 ราย และลูกจางชั่วคราว 24 ราย ดังแสดงในแผนภาพขอมูลการจัดทําบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ภาครัฐประจําป 25633
ขอมูลการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาทีภ่ าครัฐประจําป 256
2563
พนักงานราชการ,
งานราชการ 5,
5
5%

ลูกจ้างชัวคราว, 24,
25%
ข้าราชการพลเรือนน/
ลูกจ้างประจํา, 7, 7%

พนักงานมหาวิทยาลัย,
50, 52%
นาญ,
ข้าราชการบํานาญ
10, 11
11%
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11
งาน ดทําหนังสือรับรอง
1.3 รายงานผลการดําเนินงานการจั
มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือรับรองเพื่อรับรองบุคลากรที่มีความประสงค ซึ่งมีจํานวน 423
ฉบั บ สามารถจํ า แนกข อมูล ได ดั งนี้ หนั ง สื อรั บ รองเงิน เดื อน/รัรับ รองการทํางาน 128 ฉบั บ , รั บ รองความ
ประพฤติ 5 ฉบับ,รัรับรองการเปนพนักงานประจํา 218 ฉบับ, รับรองฉบับภาษาอังกฤษ
กฤษ/ขอวีซา 24 ฉบับ, ขอ
ธ
32 ฉบับ, โครงการเงินกูสวัสดิการสําหรับ
สินเชื่อกับ ธ.ออมสิน 8 ฉบับ, ใบผานสิทธิกับ ธ.อาคารสงเคราะห
บุคลากรของรัฐกับ ธ.กรุงไทย 8 ฉบับ ดังแสดงในแผนภาพข้อมูลการจัดทําหนังสือรับรองบุบุคลากร
ลากรประจําปี 2563

ขอมูลการจัดทําหนังสือรับรองบุคลากรประจําป 2563
รับรองความประพฤติ,
5, 1%
พนักงานประจํา
218
51%

กฤษ/วี
รับรองภาษาอังกฤษ
ซ่า, 24
24, 6%
รับรองเงินเดือน,
128, 30%

ธ.ออมสิน
8
2%
ธ.กรุงไทย
8
2%

ธ.อาคารสงเคราห์
อาคารสงเคราห์
32
8%

1.4 รายงานผลการดําเนินงานดานขอมูลระบบบุคลากร ซึง่ สามารถจําแนกไดดงั นี้
1) เอกสารประกอบการลา จํานวน 3,572 ฉบับ
2) เอกสารประกอบการไปราชการ/การพานั
เอกส
การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จํ านวน
1,771 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการลงเวลาปฏิ บัติ ร าชการ จํ านวน 4,070 ฉบับ ดั งแสดงใน
แผนภาพการจัดทําขอมูลลงระบบบุคลากร ประจําป 2563
ขอมูลการลงระบบบุคลากร ประจําป 2563

เอกสารประกอบการลง
เวลาปฏิบตั ริ าชการ,
าชการ
4070,, 43%

เอกสารประกอบการไป
ราชการ, 1771,
19%

เอกสารประกอบการลา,,
3572, 38%

รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ
พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโ
ิ หารทรั

1.5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอุ
งานโครงการอุบตั เิ หตุสว นบุคคลหมูใ หแกครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งสามารถจําแนกขอมูลไดดังนี้
1) ทุนประกัน 300,000 บาท มีสมาชิกจํานวน 6 ราย แยกออกเปน
1.1) บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 ราย
1.2) คูสมรส จํานวน 1 ราย
2) ทุนประกัน 500,000 บาท มีสมาชิกจํานวน 23 ราย
2.1) บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 21 ราย
2.2) คูสมรส จํานวน 2 ราย ดังแสดงในแผนภาพโครงการประกันอุบัติเหตุสวนนบุคคล
หมูใหแกครู บุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2563
ขอมูลโครงการประกันอุบัตเิ หตุสวนบุ
นบุคคลหมูใ หแกครู บุคลากรทางการ
ศึกษาประจําป 2563
25
21
20
บุคลากรทางการศึกษา
15

คู่สมรส

10
5
5

1

2

0
ทุนประกัน300,000 ทุนประกัน 500,000
บาท
บาท

แผนภูมแสดงข
แิ สดงขอมูลโครงการอุบตั เิ หตุสว นบุคคลหมูใ หแกครู บุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2563
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พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโหารและพัฒนาทรั
ิ หารทรั
รายงานผลการบริ
พยากรบุ

1.6 รายงานผลการดํ
งานผลการดําเนินงานคํานวณคาตอบแทน และตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
13
เบิกจายเพื่อจัดทําคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุ
านนอกเวลาราชการ
คลากร(OT) ประจําปงบประมาณ 2563
ดังแสดงในแผนภูมิแบบรายงานคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
านนอกเวลาราชการ าป 256
รายงานคาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการประจํ
2563

150,000
100,000
50,000
0

แผนภูมแิ บบรายงานคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
านนอก

สมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วัตถุประสงคในการ
1.7 รายงานผลการดําเนินงานชมรมผูอาวุโสมหาวิ
ดําเนินงานเพื่อรายงานกิจกรรมที่ผานมา รายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับบริหารจัดการงบประมาณของชมรมฯ
มีการจัดงานพบปะสังสรรคของสมาชิกเกิดขึ้น 2-3 ครั้งตอป เปนการสรางมิตรภาพ
ภาพ เชื่อมสายสัมพันธที่ดีตอกัน
ระหวางสมาชิกชมรมฯ และที่สําคัญชมรมผูอาวุโสฯไดจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมทุกปตลอดมา
1.8 รายงานการดําเนิน งานการจัด ทําบัต รประจําตัว โครงการจางงานประช
งงานประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID--19) ระยะ 2 จํานวน 102
ฉบับ ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
1) บัตรประจําตัวเจาหนาที่จัดทําขอมูลระดับตําบล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จํานวน 12
ฉบับ
2) บัตรประจําตัวเจาหนาที่จัดทําขอมูลระดับตําบล ตําบลบางพลี สมุทรปราการ
จํานวน 100 ฉบับ ดังแสดงในแผนภาพขอมูลการจัดทําบัตรประจํ
รป าตัวโครงการ ประจําป 2563

รายงานผลการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563

2. งานสรรหาและบรรจุแต่ งตัง สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
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งานสรรหาและการบรรจุแตงตั้งไดดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทตางๆ
เพื่อบรรจุเขามาปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประเภทตางๆ โดยผลของการดําเนินการตลอด
ระยะเวลาในชว ง ป 2563 โดยงานสรรหาและบรรจุแต งตั้งได ดําเนิน การดานการสรรหาและบรรจุ แตงตั้ ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียดได ดังแสดงในตารางการดําเนินงานการ
สรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
ตาราง สถิตกิ ารดําเนินงานการสรรหาและการบรรจุแตงตัง้
จํานวนในการ
ดําเนินการ

จํานวนบุคลากร
ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้

(ครัง้ )

(คน)

2

2

1) สอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

1

1

2) สอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

1

5

-

-

1)ดําเนินการจัดจางลูกจางชั่วคราว สายวิชาการ

1

2

2) สอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราวสายสนับสนุนวิชาการ

8

17

3) คัดเลือกลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง
4) คัดเลือก/ตอสัญญาจางผูป ฏิบัตงิ านตามโครงการคลังสมอง
5) จัดจางบุคลากรตามโครงการจางประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4

2

2
5

8
100

1.5 ผูเ ชีย่ วชาญการปฏิบตั งิ านดานตางๆ
1.6 งานสรรหาคณะกรรมการชุดตางๆ /หัวหนาสวนราชการ
ของมหาวิทยาลัย
1) คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย (ทดแทนกรรมการที่ลาออก)

6

6

3

1

2
1

1
1

ชื่องาน/รายละเอียด
1.งานสรรหาบรรจุและแตงตัง้
1.1 ขาราชการ
การรับโอน–การใหโอน
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย

1.3 พนักงานราชการ
1.4 ลูกจางชัว่ คราว

2) หัวหนาสวนราชการ(ระดับผูอํานวยการสํานัก)
3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

.

ิ หารทรั
พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโ
รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ

2.1 งานสรรหาบรรจุแตงตั้ง
2.1.1 ขาราชการ
การรับโอน
บโอน มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหดําเนินการรับโอนขาราชการมาปฏิบัติงาน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยมีขาราชการที่ลาออกจากการปฏิบัติ
ราชการ จํานวน 1 ราย ทําใหมหาวิทยาลัยจึงมีอัตราขาราชการวางและเพื่อใหการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีขาราชการตางสวนราชการ ประสงคขอโอนมา
ปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
การให โ อนขา ราชการ มหาวิ ท ยาลั ย ได อ นุ มั ติใ ห ดํ าเนิ น การให โ อนขา ราชการไป
ปฏิ บั ติ ง าน ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย เนื่ อ งจากมี ข า ราชการที่ ป ระสงค ข อโอนไปปฏิ บั ติ ร าชการ
จํานวน 1 ราย มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และดําเนินการ
ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
2.1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนุนวิชาการ
1) การสอบแขงขัน / คัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได
มอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงบุคคลเขาปฏิบัติงานเปน
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สายวิ ชาการ และสายสนับ สนุ นวิ ชาการ โดยกระบวนการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการกําหนดตําแหนง คุณวุฒิและสาขาวิชา ทั้งนี้โดยพิจารณาใหเกิดความเหมาะสม
มประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ และดําเนินการจัด
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบพรอมประกาศรายชื
สอบในภาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง โดยจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อสรรหา
และบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 1 ราย และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 5 ราย

การทดสอบภาคทฤษฎี การทดสอบภาคปฏิบตั ิ
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ิ หารทรั
พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโ
รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ
16
จํานวน, สาย
วิชาการ, 17%
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน, สาย
สนับสนุนวิชาการ,,
83%

จากผลการดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังของบุคลากร จึง
ไดดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหมาปฏิบัติงานเฉพาะ
ในสวนงานที่มีความจําเปนตองมีบุคลากรปฏิบัติงานในเบื้องตนกอน เชน การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในคุณวุฒ
ฒิิและสาขาที่ยังมีจํานวนไมครบตามกําหนดมาตรฐานของหลักสูตร
2.1.3 ลูกจางชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไไดดมอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร
ประเภทลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบตางๆ โดยกระบวนการสรร
หาและบรรจุแตงตั้งลูกจางชั่วคราวจะมีการกําหนดตําแหนง คุณวุฒิและสาขาวิชา ทั้งนี้โดยพิจารณาใหเกิด
ความเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
และดําเนินการจัดสอบในภาความรูความสามารถเฉพาะตํ
วามสามารถเฉพาะตําแหนง ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาค
ความเหมาะสมกับ ตํ าแหน ง โดยจํ านวนลูกจางชั่ว คราวที่ไดดําเนิ น การในรอบป ที่ผ านมา มหาวิ ทยาลัย ได
ดําเนินการเพื่อบรรจุและแตงตั้งลูกจางชั่วคราวประเภทตางๆ ดังนี้ ผูปฏิบัติงานตามโครงการคลังสมองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรี จํานวน 8 ราย ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานที่มีตําแหนงทางวิชาการและบางรายมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย (ซึซึ่งมีความรูความสามารถเฉพาะทางสาขาวิชาที่จําเปน) จํานวน 2 ราย
เจาหนาที่ จํานวน 17 ราย ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย ผูเชี่ยวชาญที่
ปรึกษาในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย
รวมถึงในชวงระยะเวลาป 2563 ที่ผานมามหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการโครงการ
การโครงการโครงการจาง
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาา 2019ซึ่งมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจางประชาชนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ของชุมชนในพื้นที่ตางๆ ทั้ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานใน
พื้น ที่ชุ มชนโดยรอบ เช น โรงคราม กุฎี จ น และวั ด ประยู ร และจั งหวั ด สมุทรปราการ เช น ในพื้ น ที่ตําบล
บางปลา บางโฉลง บางพลี และราชาเทวะ
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อาจารย
1%
เจาหนาที่
12%
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อาจารยชาว
ตางประเทศ โครงการคลังสมอง
6%
6%
อาจารย
เจาหนาที่

ประชาชนโครงการ
COVID 19
71
71%

ผูเชี่ยวชาญการ
ปฏิบัติงาน
4%

อาจารยชาวตางประเทศ
โครงการคลังสมอง
ผูเชี่ยวชาญการ
ปฏิบัติงาน

จากผลการดําเนิน การเพื่อสรรหาและบรรจุ แตงตั้ งบุคลากร ประเภทลู กจ างชั่ ว คราวเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังของบุคลากร จึง
ไดดํดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร ประเภทลูกจางชั่วคราว เพื่อใหมาปฏิบัติงานเฉพาะในสวน
งานที่มีความจํ าเปน ตองมีบุ คลากรปฏิ บัติงานตามโครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย เช น การจางบุ คลากร
รวมถึงการจางลู กจางชาว
ปฏิ บั ติ งานตามโครงการคลั งสมองของมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ ธนบุรี และอาจารย รวม
ตางประเทศที่ มีสั ญญาจ า ง เพื่อมาปฏิ บั ติ ห น าที่การสอนให มหาวิ ทยาลั ย มี ศักยภาพทางด านวิ ช าการของ
หลักสูตร และยังมีการจางผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานดานตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษา
แกผู บ ริ ห ารของมหาวิ ทยาลั ย ในการบริ ห ารงานด
ารงา นดานต า งๆ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ไปตามกฎระเบี ย บ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ ของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนงานดานที่มหาวิทยาลัยมีความตองการมุงใหเกิดการพัฒนาและมี
มาตรฐานในระดั บสากล สว นการจางลูกจ างชั่ วคราวของมหาวิ ทยาลัย ที่ส ว นใหญจ ะเน น ในตํ าแหนงงาน
ประเภทเจาหนาที่ตางๆ
า งๆ เชน แมบาน คนสวน พนักงานขับรถยนต เพื่อใหปฏิบัติงานสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ธนบุ รี สมุ ทรปราการรวมถึง การดํ า เนิ น การจ า งงานประชาชนที่ไ ดรั บ ผลกระทบจากสถานการณ
งงานตามนโยบายของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใหเกิดการจางงานประชาชนที่วางงานตามนโย
ภาครัฐในการจัดทําขอมูล Big Data ใหแกรัฐบาลในระดับประเทศ
2.1.4 คณะกรรมการชุดตางๆ และหัวหนาสวนราชการของมหาวิ
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดมอบหมายใหดําเนินการเพื่อสรรหาคณะกรรมการชุดตางๆ และ
หัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิ
านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการชุดตางๆ และ
หัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาจะดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่ได
กําหนด ทั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ ใหเกิดความเหมาะสมกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการประกาศเพื
การประกาศเพื่อสรรหาคณะกรรมการผานรูปแบบการดําเนินการตางๆ ทั้งการสมัครและ
การเสนอชื่ อ พร อ มตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ต า งๆ โดยจํ า นวนคณะกรรมการและหั ว หน าส ว นราชการที่ ไ ด
ดําเนินการในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการและหัวหนาสวนราชการตางๆ ดังนี้
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1) คณะกรรมการพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โดยมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การสรรหา
กรรมการพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โดยดํ า เนิ น การสรรหาด ว ยกระบวนการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให ไ ด ก รรมการ
จํานวน 1 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
2) หัวหนาสวนราชการ โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหา
จากผลการดําเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร เพื่อดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย และหั ว หน า ส ว นราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ในช ว งที่ผ า นมาเป น การดํา เนิ น การสรรหา
คณะกรรมการที่มาดํารงตําแหนงที่ครบวาระการดํารงตําแหนง เพื่อสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานในการปฏิบัติ
หนาที่ในการดําเนินการใหเรียบรอยและตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
2.2 งานลาออกของบุคลากร
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการลาออกของบุคลากรทั้ง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว โดยดําเนินการตามขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรแตละประเภท เพื่อใหเกิดความถูกตองในการดําเนินการมากที่สุดโดยในรอบปที่ผานไดดําเนินการ
เกี่ยวกับลาออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตาราง สถิตเิ กีย่ วกับการดําเนินงานดานการลาออก
ชื่องาน/รายละเอียด
2.งานลาออกบุคลากร
1) ขาราชการ
2) พนักงานมหาวิทยาลัย
3) ลูกจางชั่วคราว
4) พนักงานราชการ

จํานวน
การดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนบุคลากร
ทีล่ าออก
(คน)

6
17
2

6
19
2

จากการดํ าเนิ น การดานการลาออกของบุ คลากรของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ธนบุ รี ซึ่งได แก
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยสาเหตุการลาออกจากการปฏิบัติงานสวนใหญมีความประสงคออกไปบรรจุเขารับ
ราชการ หรือไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สวนลูกจางชั่วคราวที่มีอัตราการลาออกจากการปฏิบัติงานจะพบวา
เนื่องจากมีความประสงคไปปฏิบัติงานที่อื่นหรือประสงคกลับภูมิลําเนาของตนเอง และพนักงานราชการ อัตรา
การเคลื่อนไหวในดานอัตราการลาออกจากการปฏิบัติงานมี โดยสาเหตุมาจากไดมีการบรรจุเขาปฏิบัติงานเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

18
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2.3 สวัสดิการคารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คูส มรส และบุตร หรือคาการศึกษาของ
บุตร สําหรับขาราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยดวย
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการจัดการสวัสดิการของบุคลากรทุกประเภท ซึ่งบุคลากรของ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏธนบุ รี ทุกคนจะต องจั ดทําประกันสั งคมตามกฎหมายในเบื้ องต น ส วนบุ คลากรประเภท
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบสวั สดิการที่แตกตางจากกลุมอื่น คือ ครอบคลุมถึง บิดา
มารดา คูสมรส บุตร ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งไดดําเนินการโดยการจัดทําทะเบียน
ประวัติของบุคคลที่ใชสิทธิของขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บลงในระบบคอมพิวเตอร ซึ่ง
ขอมูลเหลานั้นจําเปนตองดําเนินการใหเกิดความถูกตอง ครบถวน และเหมาะสมในการดําเนินการมากที่สุดดัง
แสดงในตารางการดําเนินงานดานสวัสดิการ
ชื่องาน/รายละเอียด
งานดานสวัสดิการดานคารักษาพยาบาล
1 ขาราชการ
-ทะเบียนรักษาพยาบาล บิดา มารดา คูสมรส บุตร
2 พนักงานมหาวิทยาลัย
1) คารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร(20,000 บาท)
2) กรณีถึงแกความตาย (50,000 บาท)
3 ลูกจางชั่วคราว (ชาวไทยทีอ่ ายุไมเกิน 60 ป หรือไมมสี วัสดิการอืน่ )

จํานวนในการ
ดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนบุคลากร
ทีไ่ ดรบั บริการ
(คน)

5

5

12
5
12

10
5
28

จากการดํ า เนิ น การด า นสวั ส ดิ ก ารของบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ซึ่ ง การ
ดําเนิ นการสว นใหญดานสวัส ดิการของขาราชการ จะเป นการติดตอเพื่อเปลี่ ยนแปลง เพิ่มเติ ม ขอมูล การ
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
เข า ใช ง านระบบกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ผ า นทางช อ งทาง https://www.scbam.comและเริ่ ม พนั ก งาน
มหาวิทยาลั ยที่ล าออกจากกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพโดยไมล าออกจากการปฏิบั ติงาน ซึ่งตองใหขอมูลเพื่อให
รับทราบถึงระเบียบในการปฏิบัติ
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2.4 สวัสดิการกองทุนบําเหน็จบํานาญ สําหรับขาราชการ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับ
ลูกจางประจํา (กสจ.) และพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการบริหารสวัสดิการของขาราชการ และลูกจางประจําสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยดําเนินการตามระเบียบของกองทุนบําเหน็จบํานาญ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับลูกจางประจํา ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการประสานงานในการจัดสงขอมูล ปรับปรุง และแกไขขอมูลของ
สมาชิกใหถูกตองเหมาะสม รวมถึงการดําเนินการดานเอกสารเพื่อขอรับเงินจากกองทุนเมื่อขาราชการและ
ลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ ตามขอกําหนดของกองทุน และยังอํานวยความสะดวกในการจัดสงเอกสาร
แจงรายงานการสะสมเงินในกองทุนใหแกสมาชิกไดรับทราบดวย
จํานวนในการ
ดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนบุคลากร
ทีไ่ ดรบั บริการ
(คน)

6

6

2

2

- กรณีสมัครเปนสมาชิกกองทุน

3

3

- กรณีลาออกจากการปฏิบตั ิงาน

4

4

- กรณีลาออกจากการกองทุนโดยไมลาออกจากการปฏิบัติงาน

5

5

ชื่องาน/รายละเอียด
งานดานสวัสดิการกองทุนบําเหน็จบํานาญ และกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ขาราชการ
- กรณีอายุ 60 ป ที่เกษียณอายุ
ลูกจางประจํา
- กรณีอายุ 60 ป ที่เกษียณอายุ
พนักงานมหาวิทยาลัย

จากการดําเนินการที่เกี่ยวของกับสวัสดิการดานกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจางประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งถือวาเปนสวัสดิการในการสํารองและเก็บ
เงินของบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการเปนชองทางในการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนในการสมัครและ
การลาออก การรายงานผลของการดําเนินการของกองทุน การรายงานผลการออมเงินระหวางปที่เกิดขึ้นของ
สมาชิก อีกทั้งยังชวยอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงขอมูลของสมาชิกในเรื่องตางๆ ทั้ง การเปลี่ยนชื่อ
– นามสกุล ที่อยู และเปลี่ยนแปลงผูรับผลประโยชนของกองทุนที่ดําเนินการ
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2.5 งานตอสัญญาจางบุคลากร
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตอสัญญาจางบุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสังกัด
ของมหาวิทยาลัย ในป 2563 กองพัฒนาระบบบริหาร ไดดําเนินการตอสัญญาจ างลูกจางชั่ว คราว ทั้งสาย
วิชาการและสนับสนุนวิชาการ รวมถึงสัญญาจางของผูเชี่ยวชาญดานตาง ประจําป 2563 ที่ผานการประเมิน
การปฏิบัติงาน เพื่อตอสัญญาจางใหปฏิบัติงานในสวนงานตางๆ ตามภารกิจของแตละหนวยงานตามความ
จําเปนในแตละเดือนโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ชื่องาน/รายละเอียด
งานดานการตอสัญญาจางของบุคลากรประเภทลูกจางชัว่ คราว
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กรณีที่ไมมีการตอสัญญาจาง
25
20
15
10
5
0

จํานวนในการ
ดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนบุคลากร
ทีไ่ ดรบั บริการ
(คน)

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

7
11
12
5
10
12
21
6
13
9
8
6
2

รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ
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2.6 งานประเมิ
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เปนพนักงานประจํา
การ ในการประเมิน พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย เพื่อบรรจุ เ ป น พนั กงาน
มหาวิ ทยาลั
ทยาลั ย ได ดํ าเนิน การในการประเมิ
ประจํา ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พพ.ศ.2561 ซึ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกรายที่บรรจุเขาปฏิบัติงานครั้งแรก จะจัดทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาสี่ปและ
เมื่อครบระยะเวลาสัญญาจาง จะตองเขาสูกระบวนการประเมินเพื่อบรรจุเปนพนักงานประจําของมหาวิทยาลัย
โดยจะผานการประเมินจากหัวหนาหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน และเสนอผลการประเมิน
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยลง
ตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแล และกองพัฒนาระบบบริหารจะดําเนินการจัดทําคําสั่งงเพื
นามในคําสั่งแตงตั้งเปนพนักงานประจํา โดยในระยะเวลาป 2563 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เปนพนักงานประจํา ดังนี้
ชื่องาน/รายละเอี
งาน
ยด

จํานวนในการ
ดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนบุคลากร
ทีไ่ ดรบั บริการ
(คน)

1
1
1
1
1
1
1
1

1
12
5
10
12
21
6
13

งานดานการประเมิ
การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเปนพนักงานประจํา
กุมภาพันธ
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
กุมภาพันธ

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

ตุลาคม

พฤศจิกายน
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2.7 งานประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ทดลองการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทดลองการปฏิบัติงาน
กอนบรรจุเปนพนักงาน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยทุกรายที่บรรจุเขาปฏิบัติงานครั้ง จะตองเขาสูกระบวนการประเมินเพื่อทดลองงาน
กอนบรรจุเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยโดยจะผานการประเมินจากหัวหนาหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน และเสนอผลการประเมินตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแล และกองพัฒนาระบบบริหารจะดําเนินการ
จั ด ทํ าคํา สั่ ง เพื่อ เสนอมหาวิ ทยาลั ย ลงนามในคํ าสั่ งแต งตั้ ง เป น พนั กงานประจํ า โดยในระยะเวลาป 2563
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
ชื่องาน/รายละเอียด
งานดานการประเมินทดลองการปฏิบตั งิ านของ พนักงานมหาวิทยาลัย
เมษายน
กรกฎาคม
ธันวาคม

จํานวนในการ
ดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนบุคลากร
ทีไ่ ดรบั บริการ
(คน)

1
1
1

2
3
2

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
เมษายน

กรกฎาคม

ธันวาคม
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รายงานผลการดํ
านินการตามนโ
รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ
3. งานวิเคราะห์ อต
ั รากําลัง กําหนดตําแหน่ ง และพัฒนาบุคลากร สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้

3.1 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจํานวน 28 ราย
อยูระหวางการดําเนินการ 10 ราย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 18 ราย แยกออกเปนไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 15 ราย และไมไดรับการแตงตั้ง 3 ราย ดังแสดงในแผนภาพการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ

การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการประจําปี 2563
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง, 15
16
14
12

การ 10
อยู่ระหว่างการดําเนินการ,

10
8

ไม่ได้รบั แต่งตังง, 3

6
4
2
0
อยู่ระหว่างการดําเนินการ

แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง

ไม่ได้รบั แต่งตัง

แผนภาพการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3.2 รายชื่อผูท ี่ไดรับเงินทุนสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร ประจําป
2563
ผศ นัยธร วิชัยดิษฐ
1) ผศ.ดร.วิ
3) ผศ.ดร.นพวรรณ
ผศ
วิเศษสินธ
5) ผศ.ดร.ธิ
ผศ ติมา เกตุแกว
7) ผศ.วาสิ
ผศ ณี จิรสิริ
9) ผศ.ธนพล
ผศ
สมพลกรัง
11) ผศ.ดร.นิ
ผศ รมล บางพระ
13) ผศ.กมลศั
ผศ
กดิ์ วงศศรีแกว
15) ผศ.ดร.นพวรรณ
ผศ
วิเศษสินธุ
17) ผศ.ณั
ผศ ฐชนัญ เสริมศรี
19) ผศ.ธั
ผศ ชกร ภัทรพันป
21) ผศ.สุ
ผศ วรรณา นาถนวผดุง
23) ผศ.ดร.ภั
ผศ ทรา สุขะสุคนธ
25) ผศ.วรรณนภา
ผศ
โพธิผลิ

2) ผศ.ดร.ณพร
ณพร เจียมโฆสิต
4) ผศ.วิวัฒน จูวราหะวงศ
6) ผศ.พิพิสุทธิพงศ คงรุงโชค
ธญวรรณ กาคํา
8) รศ.ดร.ธญวรรณ
10) ผศ.ธเนต เกตุทอง
12) ผศ.ดวงดี วิเชียรโหตุ
14) ผศ.จัจันวิภา สุปะกิ่ง
16) ผศ.ดร.เชษฐา
เชษฐา ทรัพยเย็น
18) ผศ.จิจิระพงค เรืองกุน
อารยา เกียรติกอง
20) ผศ.ดร.อารยา
22) ผศ.ดร.พัพัชราภา เอื้ออมรวนิช
24) ผศ.สมิ
สมิทธิ์ เจือจินดา
สมจินตนา จิรายุกุล
26) ผศ.ดร.สมจิ

24
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27) ผศ.ดร.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ
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3.3 พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาตอโดยไดรบั ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
ประจําป 2563 จํานวน 13 ราย
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
คณะครุศาสตร
อ.ดร.นิภาภรณ คําเจริญ
อ.ภัทรพล พรหมมัญ
อ.วาที่ ร.ต.สุชาติ คุมสุทธิ์
ผศ.ณัฐชนัญ เสริมศรี
ผศ.วรรณนภา โพธิ์ผลิ
ผศ.ณิชชา ชํานิยนต
อ.น้ําออย สุขเสนา
ผศ.วาสิณี จิรสิริ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยจักรพันธ พรมฉลวย
คณะวิทยาการจัดการ
อ.วสุธิดา นักเกษม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อ.ลักษณา รมยะสมิต
อ.เสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร
อ.สุปราณี หอมา

ระยะเวลาดําเนินการ
(พ.ศ.)

สาขาวิชา
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

การเมืองการปกครอง

ป พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน

การจัดการ

ป พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน

คอมพิวเตอรศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

3.4 พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาตอโดยไมขอทุนการศึกษาจากกองทุนมหาวิทยาลัย
ประจําป 2563 จํานวน 1 ราย
ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ

1.

นางสาวสุธิดา ชาญวารินทร

คณะครุศาสตร

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา ม.จุฬา

ิ หารทรั
พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโ
รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ

หนดตําแหนงสูงขึน้
3.5 พนักงานมหาวิทยาลัยอยูร ะหวางขัน้ ตอนการพิจารณาการกําหนด
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการประจําป 2563 จํานวน 9 ราย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

หนวยงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กองนโยบายและแผน
กองคลังและพัสดุ

จํานวน (คน)
1
1
2
1
2
2

3.6 งานประชุมคณะกรรมการประจําป 2563
ที่
1
2
3
4

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
ธรรมและจร
ชาการ
วิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ
คณะกรรมการการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการจัดทํากรอบอัตรากําลังฯ

5
6
7

จํานวนครัง้
2
1
7
10
9
11
5

การจัดทํา
3.7 การจัดทําการดวันเกิดประจําปประจําป 2563 กองพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการ
การดอวยพรวันเกิดใหหแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังแสดงในแผนภูมิการจัดทําการดวันเกิด
60
50
40
30
20
10
0

แผนภูมิการจัดทําการดวันเกิด

26

รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ
ิ หารทรั
พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโ
27

4. งานทะเบียนประวัตแิ ละบําเหน็จความชอบ สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
4.1 งานประเมิ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น งานในการบริ
ริ ห ารบํ า เหน็ จ ความชอบของบุ ค ลากรในสั ง กั ด ของ
งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว โดยดําเนินการตามระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อ
เลื่อนเงินเดือน / คาตอบแทน และคาจางของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการออกคําสั่งเพื่อเบิกจาย
ใหแกบุ คลากรได อยางถูกต อง เหมาะสม ยุ ติธรรม และโปร งใส สํ าหรับการเลื่ อนเงิน เดือนขาราชการและ
ลู ก จ า งประจํ า มหาวิ ทยาลั ย จะดํ าเนิ น การปรั บ ขอ มูล ผ า นระบบการจ า ยตรงของกรมบั ญ ชี ก ลาง โดยต อ ง
ดํ าเนิ น การผ านระบบ e-Payroll
Payrollของระบบกรมบั ญ ชี กลางผ า นทางช องทาง https://www.cgd.go.th
https://www.cgd.go.thเพื่ อ
ดําเนินการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ สวนบุคลากรประเภทอื่นๆ ดําเนินการประสานกองคลังและพัสดุ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
ชื่องาน/รายละเอี
งาน
ยด
งานประเมิ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ พิจารณาความดีความชอบ
1) ขาราชการและลูกจางประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
2) ขาราชการและลูกจางประจํา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2563)
3) พนักงานมหาวิทยาลัย (11 ตุลาคม 2563)
4) พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)
5) ลูกจางชั่วคราว(1 ตุลาคม 2563)

จํานวนในการ
ดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนบุคลากร
ทีไ่ ดรบั บริการ
(คน)

1
1
1
1
1

53
14
357
10
70

70

ลูกจางชั่วคราว
10

พนักงานราชการ

357

พนักงานมหาวิทยาลัย
14
14

ลูกจางประจํา

53
53

ขาราชการ
0

ณ 1 ต.ค.63
ณ 1 เม.ย.63

100

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

53
53

14
14

200
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
357

300

400

พนักงานราชการ

ลูกจางชั่วคราว

10

70

รายงานผลการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563

มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการบริหารบําเหน็จความชอบของ ขาราชการ ลูกจางประจํา 28
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว โดยดําเนินการตามระเบียบตางๆ ที่เปนตัวกําหนด
ตามประเภทของบุคลากร รวมถึงระเบียบของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน
เงินเดือน / คาตอบแทน และคาจางของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการออกคําสั่งเพื่อเบิกจายใหแก
บุ ค ลากรได อ ย า งถู ก ต อ ง เหมาะสม ยุ ติ ธ รรม และโปร ง ใส สํ า หรั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข า ราชการและ
ลู ก จ า งประจํ า มหาวิ ทยาลั ย จะดํ าเนิ น การปรั บ ขอ มูล ผ า นระบบการจ า ยตรงของกรมบั ญ ชี ก ลาง โดยต อ ง
ดํ าเนิ น การผ านระบบ e-Payroll ของระบบกรมบั ญชี ก ลางผ านทางช อ งทาง https://www.cgd.go.th
เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ สวนบุคลากรประเภทอื่นๆ ดําเนินการประสานกองคลังและ
พัสดุเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
4.2 สวัสดิการบําเหน็จดํารงชีพ สําหรับขาราชการ (อายุครบ 60 ป 65 ป หรือ 70 ป บริบูรณ
และถึงแกกรรม)
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการบริหารสวัสดิการของขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี โดยดําเนินการตามระเบียบของกรมบัญชีกลางในการดําเนินการขอรับบําเหน็จดํารงชีพใหแกขาราชการ
ที่มีอายุครบ 60 ป หรือ 70 ป บริบูรณ และกรณีที่ขาราชการเกษียณอายุถึงแกกรรม และทายาท หรือผูที่ไดรับ
การแสดงเจตนารับบําเหน็จตกทอด โดยตองดําเนินการผานระบบ e-Pension ของระบบกรมบัญชีกลางผาน
ทางชองทาง https://www.pws.cgd.go.thเพื่อดําเนินการเบิกจายบําเหน็จดํารงชีพของขาราชการใหไดรับ
ตามสิทธิของตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม
จํานวนในการ
ดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนบุคลากร
ทีไ่ ดรบั บริการ
(คน)

6
7

6
7

3) ขาราชการที่อายุ ครบ 70 ป บริบูรณ

5

5

4) ขาราชการเกษียณอายุที่ถึงแกกรรม โดยทายาทหรือผูที่ผตู ายแสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จตกทอด

3

3

ชื่องาน/รายละเอียด
งานดานสวัสดิการบําเหน็จดํารงชีพ
1) ขาราชการที่อายุ ครบ 60 ป บริบูรณ
2) ขาราชการที่อายุ ครบ 65 ป บริบูรณ

รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ
ิ หารทรั
พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโ
29
14%
%

29%

อายุ ครบ 60 ป บริบูรณ
อายุ ครบ 65 ป บริบูรณ

24%

อายุ ครบ 70 ป บริบูรณ
33%

ถึงแกกรรม

4.3 สวัสดิการกองทุ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ สําหรับขาราชการ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับ
ลูกจางประจํา (กสจ.)
งานในการบริหารสวัสดิการของขาราชการ และลูกจางประจําสังกัด
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการบริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยดําเนินการตามระเบียบของกองทุนบําเหน็จบํานาญ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับลูกจางประจํา ซึ่งมหาวิ
งมหาวิทยาลัยดําเนินการประสานงานในการจัดสงขอมูล ปรับปรุง และแกไขขอมูลของ
สมาชิกใหถูกตองเหมาะสม รวมถึงการดําเนินการดานเอกสารเพื่อขอรับเงินจากกองทุนเมื่อขาราชการและ
ลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ ตามขอกําหนดของกองทุน และยังอํานวยความสะดวกในการจัดสงเอกสาร
แจจงรายงานการสะสมเงินในกองทุนใหแกสมาชิกไดรับทราบดวย
ชื่องาน/รายละเอี
งาน
ยด

จํานวนในการ
ดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนบุคลากร
ทีไ่ ดรบั บริการ
(คน)

6

6

2

2

งานดานสวัสดิการกองทุ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ และกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ขาราชการ
- กรณีอายุ 60 ป ที่เกษียณอายุ
ลูกจางประจํา
- กรณีอายุ 60 ป ที่เกษียณอายุ

รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ
ิ หารทรั
พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโ
30
ลากร
ทยาลัย
4.4 งานขอมูลบุคลากรของมหาวิ
ลากรโดยกองพัฒนาระบบบริหาร
ารได
มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการบริหารอัตรากําลังของบุคลากรโดยกองพั
ของ
ดําเนิ น การเกี่ย วกับ ขอ มูล จํ านวนบุ คลากรในด านต างๆ เพื่อตอบสนองความตองการในการนํ าขอมูล ขอ
บุคลากรไปใชประกอบการจัดการพัฒนาในมิติที่หลากหลายดาน อาทิ คุณวุฒิการศึกษา อัตราคาเงินเดือน เปน
ตน ซึ่งในภาพรวมของจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ผานมาระหวางป 2562 กับป 2563
เมื่อเปรียบเทียบกันกองพัฒนาระบบบริหารไดจัดทําขอมูลโดยสรุปได ดังนี้
งาน
ยด
ชื่องาน/รายละเอี

จํานวนบุคลากร
ป 2562

จํานวนบุคลากร
ป 2563

62
15
356
12
69

55
14
360
10
70

งานดานขอมูลจํานวนบุคลากร
1) ขาราชการ
2) ลูกจางประจํา
3) พนักงานมหาวิทยาลัย
4) พนักงานราชการ
5) ลูกจางชั่วคราว

ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
ป 2563

พนักงานมหาวิทยาลัย

ป 2562
ลูกจางประจํา
ขาราชการ
0

50

100

150

200
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400

รวมถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มอบหมายกองพั
มอบหม ายกองพัฒ นาระบบบริ ห ารในการนํ า เสนอหรื อ ให ข อ มู ล
ที่เกี่ยวของกขอมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการบริหารอัตรากําลังของบุคลากรโดยกองพั
ลากรโดย กองพัฒนาระบบบริหาร
ารได
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลจํานวนบุคลากรในดานตางๆ เพื่อเปนขอมูลใหแกหนวยงานภายนอกในการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของ โดยในระยะเวลาป 2563 กองพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
ลงนามใหแกหนวยงานภายนอก และใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ ดังนี้

รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ
ิ หารทรั
พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโ
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ยด
ชื่องาน/รายละเอี
งาน
งานขอมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับบุคลากร
1) สวนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย
2) สวนราชการภายในมหาวิทยาลัย

40%
%

จํานวนในการ
ดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนชุดขอมูล

8
1

8
14

ภายในมหาวิทยาลัย
60%

4.5 งานจัจัดทําทะเบียนตําแหนงบริหาร
มหาวิทยาลัยไดแแตตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงบริหารหนวยงานตางๆ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ใน
การบริหารงานหนวยงานตางๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยตองดําเนินการในการจัดทําทะเบียนผูดํารงตําแหนงบริหารและ
ดําเนินการเบิกจายคาดํารงตําแหนงบริหารใหกับบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการจัดทําเอกสาร
และประสานงานกับกรมบัญชีกลางซึ่งเปนหนวยงานในการควบคุมจํานวนของการเบิกจายคาตําแหนงใหเปนไป
ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยไดรัรบั การอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในระยะเวลาป 2563
กองพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการจัดทําเอกสารทะเบียนตําแหนงบริหาร ดังนี้

รายงานผลการบริ
หารและพัฒนาทรั
พยากรบุ
ิ หารทรั
พยากคคล ประจําปี 2563
รายงานผลการดํ
านินการตามนโ
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จํานวนในการ
ดําเนินการ
(ครัง้ )

จํานวนบุคลากร
(คน)

1

8

สิงหาคม

1

1

ตุลาคม

1

5

พฤศจิกายน

1

1

ชื่องาน/รายละเอี
งาน
ยด
งานดานการประเมิ
การประเมินทดลองการปฏิบตั งิ านของ พนักงานมหาวิ
งานมหา ทยาลัย
มิถุนายน

โดยการจัด ทําทะเบี ย นตํ าแหน งบริ หารมีร ายละเอีย ดการแต งตั้งผู บริ ห ารเพื่อใหได รับ เงิน
ประจําตําแหนง มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการสํานัก จํานวน 3 ราย รองผูอํานวยการ
สํานัก จํานวน 10 ราย รองคณบดี จํานวน 1 ราย และผูชวยอธิการบดี จํานวน 1 ราย

7%
6%

20%

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองคณบดี
ผูชวยอธิการบดี
67%

รายงานผลการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563
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4.6 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2563
ที่

ชัน้ ตรา

จํานวน (คน)

ระดับชัน้ สายสะพาย
1
2
3
4

ชั้นที่ 1 : ประถมาภรณมงกุฏไทย (ป.ม.)
ชั้นที่ 1 : ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)
ชัน้ สูงสุด : มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
ชั้นสูงสุด : มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)

3
1
-

ระดับชัน้ ต่าํ กวาสายสะพาย
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชั้นที่ 7 : เหรียญเงินมงกุฏไทย (ร.ง.ม.)
ชั้นที่ 7 : เหรียญเงินชางเผือก (ร.ง.ช.)
ชั้นที่ 6 : เหรียญทองมงกุฏไทย (ร.ท.ม.)
ชั้นที่ 6 : เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.)
ชั้นที่ 5 : เบญจมาภรณมงกุฏไทย (บ.ม.)
ชั้นที่ 5 : เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.)
ชั้นที่ 4 : จัตุรถาภรณมงกุฏไทย (จ.ม.)
ชั้นที่ 4 : จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.)
ชั้นที่ 3 : ตริตาภรณมงกุฏไทย (ต.ม.)
ชั้นที่ 3 : ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)
ชั้นที่ 2 : ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
ชั้นที่ 2 : ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)

43
14
2
15
38
6
3
-
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เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

2

