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ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการด าเนินการรวบรวมผลการ
ด าเนินการในการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบบุรีมีตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพ่ือให้เป็นทรัพยากรที่มี
คุณภาพและสามารถผลักดันภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทบาทหน้าที่ของกองพัฒนาระบบบริหาร 
 

  กองพัฒนาระบบบริหารมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในงานด้านสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และ
งานประชุมของกองพัฒนาระบบบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆที่เก่ียวข้อง 
     2. ด าเนินการเกี่ยวกับการลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ การขาดราชการ  
     3. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
กับมหาวิทยาลัย และข้าราชการบ านาญ 
     4. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
     5. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์อัตราก าลัง  และก าหนดต าแหน่งให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 
     6. ด าเนินงานเกี่ยวกับการก าหนดทะเบียนต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่งผู้บริหาร 
     7. ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
     8. ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ และบ าเหน็จความชอบของมหาวิทยาลัย 
     9. ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 
     10. ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
     11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  กองพัฒนาระบบบริหาร แบ่งงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 
     1. งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
        1.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งที่หน่วยงานกลางของรัฐ และมหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือปฏิบัติและแนะน า
ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
       1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของหน่วยงาน 
       1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชุมของหน่วยงานและคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
       1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี จัดซื้อครุภัณฑ์ จัดจ้างถ่ายเอกสารของ
หน่วยงาน 
       1.5 ด าเนินการควบคุม ตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน 
        1.6 ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
กับมหาวิทยาลัย และข้าราชการบ านาญ 
       1.7 ด าเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
       1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ การขาดราชการ การไปราชการ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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       1.9 ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       1.10 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูล สถิติการลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
การขาดราชการ การไปราชการลงระบบสารสนเทศ(MIS) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และบริการบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  1.11 ด าเนินการเก่ียวกับการจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการท างาน ขอรับ
การตรวจลงตราต่างประเทศ(วีซ่า) หนังสือผ่านสิทธิ์กับ ธ.อาคารสงเคราะห์ ขอสินเชื่อกับ ธ.ออมสิน ขอสินเชื่อ
กับ ธ.กรุงไทย  
      1.12 ด าเนินการเก่ียวกับการจัดตั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของหน่วยงาน 
      1.13 ด าเนินการเก่ียวกับงานขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ 
      1.14 ด าเนินการเก่ียวกับงานชมรมผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย 
      1.15 ด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา 
      1.16 ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง 
และแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
      1.17 จัดท าแผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปของหน่วยงาน 
      1.18 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ารายงานประจ าปีและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
      1.19 ประสาน ติดตาม และรายงานเรื่องเร่งด่วนต่อผู้บังคับบัญชา 
      1.20 ติดต่อประสานงานที่ เกี่ยวข้องกับงานที่ความรับผิดชอบกับบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      1.21 ให้บริการ ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ 
      1.22 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     2. งานวิเคราะห์อัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง และพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
      2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคลทั้งที่หน่วยงานกลางของรัฐก าหนด และมหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือปฏิบัติและแนะน าให้ค าปรึกษา
แก่หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
      2.2 ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับระบบงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย 
      2.3 ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
      2.4 ศึกษา และวิเคราะห์ภาระงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ และกรอบอัตราก าลังลูกจ้างประจ า 
      2.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งลุเลื่อนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) 
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      2.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภททั่วไป ส าหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) 
      2.7 ด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายสายงาน และออกค าสั่งแต่งตั้ง
เลื่อนระดับสายสนับสนุนวิชาการ 
      2.8 ด าเนินการตามมาตรการปรับขนาดคนภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) และหน่วยงานกลางของรัฐที่เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล 
      2.9 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
      2.10 จัดท ารายละเอียดของผู้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่ผ่านการประเมิน
และไม่ผ่านการประเมินเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
      2.11 ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
      2.12 ด าเนินการจัดท าโล่ และพิธีมอบโล่แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย การ์ดวันเกิดและการ์ดแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 
      2.13 จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์อัตราก าลัง และก าหนด
ต าแหน่งเพื่อบริการ และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
      2.14 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
      2.15 ด าเนินการเก่ียวกับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย 
      2.16 ด าเนินการเก่ียวกับงานของคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 
      2.17 ด าเนินการเก่ียวกับงานการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
      2.18 ด าเนินการเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 25649 
     2.19 ด าเนินการเก่ียวกับการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร 
      2.20 ติดต่อประสานงานที่ เกี่ยวข้องกับงานที่ความรับผิดชอบกับบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2.21 ให้บริการ ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ 
      2.22 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     3. งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   3.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับ
ของทางราชการ เพ่ือปฏิบัติและแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานปละบุคคลที่เก่ียวข้อง 
   3.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การสอบแข่งขัน การเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   3.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานกับมหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการ
คัดเลือก การแข่งขันการเลือกสรรเข้าในระบบมสารสนเทศ(MIS) 
   3.4 การตรวจสอบคุณวุฒิและประวัติผู้ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันและการ
เลือกสรร 
   3.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการ/ลูกจ้ างประจ า/
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย 
   3.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
   3.7 ด าเนินการเกี่ยวกับการรับโอน ย้าย ข้าชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย 
   3.8 ด าเนินการออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร การขอกลับเข้ารับ
ราชการ การโอน ย้ายบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
   3.9 ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   3.10 ด าเนินการเก่ียวกับการปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างให้ได้รับตามคุณวุฒิ 
   3.11 ด าเนินการเก่ียวกับการลาออกจากราชการ/ลาออกจากการปฏิบัติงาน 
   3.12 จัดท าแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของระบบสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   3.13 ด าเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
   3.14 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   3.15 ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
   3.16 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     4. งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   4.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนราชการ ส่วนกลาง และมหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือปฏิบัติและ
แนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   4 . 2  ด า เนิ นการเกี่ ยวกั บงานทะเบี ยนประวั ติ ของข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
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   4.3 จัดท าฐานข้อมูลระบบทะเบียน ประวัติบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบ
สารสนเทศ(MIS) 
   4.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบ าเหน็จความชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
   4.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัย 
   4.6 ด าเนินการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สาย
วิชาการ)ให้สูงขึ้น ในกรณีที่รับเงินเดือนถึงขั้นต่ าของระดับถัดไป 
   4.7 ด าเนินการเกี่ยวกับงานโครงการจ่ายตรงร่วมกับกรมบัญชีกลาง 
   4.8 ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอรับบ าเหน็จข้าราชการ บ าเหน็จรายเดือน 
ลูกจ้างประจ า การขอรับเงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญ(กบข.) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว(กสจ.) และงานขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 65 ปี/บ าเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่
ความตาย 
   4.9 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา
ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 
   4.10 ด าเนินการเก่ียวกับงานพระราชทานเพลิงศพ 
   4.11 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   4.12 ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 
   4.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและบุคลากรประจ ากองพัฒนาระบบบริหาร 
 

 

 
 

 
  

           
 

                                                           รองอธิการบดี 
                                                    รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบบริหาร      
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                        
                                                    

                                        
 

                  

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและบุคลากรประจ ากองพัฒนาระบบบริหาร 

 
 

กองพัฒนาระบบบริหาร 

 

งานบริหารงานท่ัวไป งานวิเคราะห์อัตราก าลัง 
ก าหนดต าแหน่ง 

และพัฒนาบุคลากร 

งานสรรหาและ 
บรรจุแต่งตั้ง 

งานทะเบียนประวัติ 
และบ าเหน็จความชอบ 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าป ี2562 
 

1. งานบริหารงานท่ัวไป  
 

  1.1 สรุปสถิติการลาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีจ านวน 4,401 ฉบับ จ าแนกออกเป็น 
การลาป่วย 2,193 ฉบับ การลาพักผ่อน 1,714 ฉบับ การลากิจ 181 ฉบับ การลาไปต่างประเทศ 154 ฉบับ การ
ลาคลอด/ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 6 ฉบับ การลาบวช 1 ฉบับ และยกเลิกวันลา 152 ฉบับ ดังแสดงใน
แผนภาพข้อมูลการลาประจ าปี 2562 
  

 
 

  1.2 สรุปสถิติการจัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากรมีจ านวน 56 ราย จ าแนกออกเป็น 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/ลูกจ้างประจ า6 ราย ข้าราชการบ านาญ 9 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย   
30 ราย พนักงานราชการ 1 ราย และลูกจ้างชั่วคราว 15 ราย ดังแสดงในแผนภาพข้อมูลการจัดท าบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ภาครัฐประจ าปี 2562 
 

 

ลาป่วย 50% 

ลาพกัผ่อน  39% 

ลากิจ  4% 

ลาไปต่างประเทศ  

4% ลาคลอด/ลาไป

ช่วยเหลือภริยา  

0% 

ลาบวช  0% 

ยกเลิกวนัลา  3% 

ขา้ราชการพลเรือน/

ลูกจา้งประจ า

10% 

ขา้ราชการบ านาญ  

15% 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั  

49% 

พนักงานราชการ 

2% 

ลูกจา้งชัว่คราว  

24% 

ข้อมูลการลาประจ าปี 2562 

ข้อมูลการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐประจ าปี 2562 
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  1.3 สรุปสถิติการจัดท าหนังสือรับรอง มีจ านวน 830 ฉบับ จ าแนกออกเป็น หนังสือรับรอง
เงินเดือน/รับรองการท างาน 219 ฉบับ, รับรองการเป็นพนักงานประจ า 470 ฉบับ, รับรองฉบับภาษาอังกฤษ/
ขอวีซ่า 78 ฉบับ, ขอสินเชื่อกับ ธ.ออมสิน 28 ฉบับ, ใบผ่านสิทธิกับ ธ.อาคารสงเคราะห์ 32 ฉบับ, โครงการ
เงินกู้สวัสดิการส าหรับบุคลากรของรัฐกับ ธ.กรุงไทย 11 ฉบับ ดังแสดงในแผนภาพการจัดท าหนังสือรับรอง
บุคลากรประจ าปี 2562 
 

 
 

   

  1.4 โครงการอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา จากเดิมมีสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการฯ 14 รายภายหลังจากการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมส่งผลให้มีบุคลากรให้ความสนใจ
และเข้าร่วมโครงการมากข้ึน ในปี 2562 นี้มีสมาชิกทั้งหมดรวม 29 ราย ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้  
     1) ทุนประกัน 300,000 บาท จากเดิมจ านวน 4 ราย เพ่ิมเป็น 6 ราย 
     2) ทุนประกัน 500,000 บาท จากเดิมจ านวน 10 รายเพ่ิมเป็น 23 ราย ดังแสดงในแผนภาพ
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ฯ ประจ าปี 2562 
 

 
 

 แผนภูมิแสดงข้อมูลโครงการอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 2562 

รบัรองเงินเดือน/การ

ท างาน26% 

พนักงานประจ า 56% 

ขอวีซ่า/ภาษาองักฤษ  

9% 

ธ.ออมสิน 4% 

ธ.อาคารสงเคราะห ์ 

4% ธ.กรุงไทย1% 

0

10

20

30

ทุนประกนั300,000 บาท 
ทุนประกนั 500,000 บาท 

โครงการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลหมู่ฯ

ประจ าปี 2561 

โครงการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลหมู่ฯ

ประจ าปี 2562 

ข้อมูลการจัดท าหนังสือรับรองบุคลากรประจ าปี 2562 
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  1.5 สถิติข้อมูลการตรวจสอบและสรุปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(OT) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังแสดงในแผนภูมิแบบรายงานการตรวจสอบ และการสรุปค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์) 
  

  

 

แผนภูมิแบบรายงานการตรวจสอบ และการสรุปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
  งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งได้ด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทต่างๆ 
เพ่ือบรรจุเข้ามาปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประเภทต่างๆ โดยผลของการด าเนินการตลอด
ระยะเวลาในช่วง ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ได้สรุปผลการด าเนินการด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งสามารถ
จ าแนกรายละเอียดได้ ดังแสดงในตารางการด าเนินงานการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
 

ตาราง  สถิติการด าเนินงานการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 

ชื่องาน/รายละเอียด 
จ านวนในการ
ด าเนินการ 

จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับการแต่งต้ัง 

 

(คร้ัง) (คน) 

1.งานสรรหาบรรจุและแต่งต้ัง     

  1.1 ข้าราชการ 
 

   

          1) ยืมตัวข้าราชการไปช่วยราชการ 1 1 

          2) การรับสมัครรับโอน 2 - 

  1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย     

1) สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 2 4 

2) สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 1 2 

1.3 พนักงานราชการ - - 

1.4 ลูกจ้างชั่วคราว     

1) สอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวสายวิชาการ 1 2 

2) สอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวสายสนับสนุนวิชาการ 6 22 

3) คัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 3 5 

4) คัดเลือกลูกจ้างอาสาสมัครชาวจีน 1 1 

5) คัดเลือก/ต่อสัญญาจ้างผูป้ฏิบัตงิานตามโครงการคลังสมอง 2 8 
1.5 งานสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ /หัวหน้าส่วนราชการ  
ของมหาวิทยาลัย     

1) กรรมการบริหารงานบุคคล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 

ตัวแทนข้าราชการ) 3 5 
2) กรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 

ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย) 3 5 

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 2 4 

4) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2 21 

5) หัวหน้าส่วนราชการ 2 1 
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 2.1งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
  2.1.1 ข้าราชการ  

1) ยืมตัวข้าราชการไปช่วยราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้มอบหมายให้
ด าเนินการเพื่อด าเนินการให้ยืมตัวข้าราชการสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปช่วยราชการของส่วน
ราชการอ่ืนจ านวน 1 ราย เพ่ือให้ส่วนราชการอ่ืนที่มีความจ าเป็นในการใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพิจารณาใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประสานงานกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมตัวข้าราชการไป
ช่วยราชการ และประสานงานให้ส่วนราชการที่ยืมตัวข้าราชการไปปฏิบัติงาน ด าเนินการตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย 

2) การรับสมัครรับโอน มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ด าเนินการรับสมัครเพ่ือรับโอน
ข้าราชการมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยมี
ข้าราชการที่ลาออกจากการปฏิบัติราชการ จ านวน 2 ราย ท าให้มหาวิทยาลัยจึงมีอัตราข้าราชการว่างและ
เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด าเนินการตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการประกาศรับสมัคร 
 

  2.1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 
   1) การสอบแข่งขัน / คัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้มอบหมายให้ด าเนินการเพ่ือสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการก าหนดต าแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา  ทั้งนี้โดยพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย ด าเนินการประกาศรับสมัครสอบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และด าเนินการจัด
สอบในภาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง โดยจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพ่ือสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จ านวน 4 ราย และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 2 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           การทดสอบภาคทฤษฎี                                  การทดสอบภาคปฏิบัต ิ
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จากผลการด าเนินการเพ่ือสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหารอัตราก าลังของบุคลากร     
จึงได้ด าเนินการเพ่ือสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มาปฏิบัติงาน
เฉพาะในส่วนงานที่มีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานในเบื้องต้นก่อน เช่น การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในคุณวุฒิและสาขาที่ยังมีจ านวนไม่ครบตามก าหนดมาตรฐานของ
หลักสูตร 
 

  2.1.3 ลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้มอบหมายให้ด าเนินการเพ่ือสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 
ประเภทลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ โดยกระบวนการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวจะมีการก าหนดต าแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา  ทั้งนี้โดยพิจารณาให้เกิด
ความเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ด าเนินการประกาศรับสมัครสอบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
และด าเนินการจัดสอบในภาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยจ านวนลูกจ้างชั่วคราวที่ได้ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวประเภทต่างๆ ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการคลังสมองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 8 ราย อาจารย์ จ านวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ จ านวน 22 ราย ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 8 ราย และอาสาสมัครชาวจีน/เกาหลี จ านวน 2 ราย และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ราย 
 
 

 
 

 
 
 

 

สายวิชาการ 
80% 

สายสนับสนุน
วิชาการ 
20% 

สายวิชาการ 

สายสนับสนุนวิชาการ 
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  จากผลการด าเนินการเพ่ือสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหารอัตราก าลังของบุคลากร     
จึงได้ด าเนินการเพ่ือสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้มาปฏิบัติงานเฉพาะใน
ส่วนงานที่มีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจ้างบุคลากร
ปฏิบัติงานตามโครงการคลังสมองของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและอาจารย์ รวมถึงการจ้างลูกจ้าง           
ชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้างและอาสาสมัครชาวจีนและเกาหลีซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานเอกชนต่างๆ 
เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่การสอนให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางด้านวิชาการของหลักสูตร และยังมีการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยในการบริหารงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นงานด้านที่มหาวิทยาลัยมีความต้องการมุ่งให้
เกิดการพัฒนาและมีมาตรฐานในระดับสากล ส่วนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ที่ส่วนใหญ่จะเน้น
ในต าแหน่งงานประเภทเจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น แม่บ้าน คนสวน พนักงานขับรถยนต์ เพ่ือให้ปฏิบัติงานสนับสนุน 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
 

  2.1.4 คณะกรรมการชุดต่างๆ และหัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้มอบหมายให้ด าเนินการเพ่ือสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ    

และหัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
และหัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาจะด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ที่ได้ก าหนด ทั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ ให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ด าเนินการประกาศเพ่ือสรรหาคณะกรรมการผ่านรูปแบบการด าเนินการต่างๆ ทั้งการสมัคร
และการเสนอชื่อ  พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ โดยจ านวนคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้
ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์ 
6% 

เจ้าหน้าที่ 
45% 

อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

17% 

โครงการคลังสมอง 
17% 

อาจารย์
อาสาสมัคร 

4% 

ผู้เชี่ยวชาญการ
ปฏิบัติงาน 

11% 
อาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

โครงการคลังสมอง 

อาจารย์อาสาสมัคร 

ผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติงาน 
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  1) คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
ด าเนินการสรรหากรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย  โดยด าเนินการสองส่วนประกอบด้วย
กรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งจากรองอธิการบดี         
จ านวน 1 คน และกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย) ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการเลือกตั้ง
จากตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน 
   2) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการปราการ 
โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ เพ่ือประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการปราการ และด าเนินการคัดเลือก จ านวน 1 ราย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยด าเนินการ
แต่งตั้งในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการปราการ 
 

  จากผลการด าเนินการเพ่ือสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร เพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ของมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมาเป็นการด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการที่มาด ารงต าแหน่งที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการด าเนินการให้เรียบร้อยและต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 
  2.2 งานลาออกของบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านการลาออกของบุคลากรทั้ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว โดยด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการด าเนินการมากที่สุดโดยในรอบปีที่ผ่านได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับลาออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ตาราง  สถิติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการลาออก 
 

ชื่องาน/รายละเอียด 
จ านวน 

การด าเนินการ 
(คร้ัง) 

จ านวนบุคลากร 
ที่ลาออก 

(คน) 

2.งานลาออกบุคลากร     
1) ข้าราชการ - - 
2) พนักงานมหาวิทยาลยั 3 4 
3) ลูกจ้างช่ัวคราว 8 15 

                       4) พนักงานราชการ - - 
 

 จากการด าเนินการด้านการลาออกของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งได้แก่ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยสาเหตุการลาออกจากการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความประสงค์ออกไปบรรจุเข้ารับ
ราชการ หรือไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่วนลูกจ้างชั่วคราวที่มีอัตราการลาออกจากการปฏิบัติงานจะพบว่า
เนื่องจากมีความประสงค์ไปปฏิบัติงานที่อ่ืนหรือประสงค์กลับภูมิล าเนาของตนเอง ส่วนข้าราชการ ในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมามีการลาออกเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และพนักงานราชการ อัตราการเคลื่อนไหวใน
ด้านอัตราการลาออกจากการปฏิบัติงานไม่มี โดยสาเหตุหลักมาจากมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการบรรจุเพ่ิมเติม 
 
 
 



 | 15 P a g e

 

  2.3 งานด้านสวัสดิการ  
   2.3.1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร หรือค่า
การศึกษาของบุตร ส าหรับข้าราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านการจัดการสวัสดิการของบุคลากรทุกประเภท        
ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทุกคนจะต้องจัดท าประกันสังคมตามกฎหมายในเบื้องต้น  ส่วนบุคลากร
ประเภท ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบสวัสดิการที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน คือ ครอบคลุมถึง 
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งได้ด าเนินการโดยการจัดท า
ทะเบียนประวัติของบุคคลที่ใช้สิทธิของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจ าเป็นต้องด าเนินการให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมในการ
ด าเนินการมากที่สุดดังแสดงในตารางการด าเนินงานด้านสวัสดิการ 
 

 

ชื่องาน/รายละเอียด 
จ านวนในการ
ด าเนินการ  

(คร้ัง) 

จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับบริการ 

(คน) 

3.งานด้านสวัสดิการ     

3.1 ข้าราชการ     

 -ทะเบียนรักษาพยาบาล บิดา มารดา คู่สมรส บุตร 5 5 

    3.2 พนักงานมหาวิทยาลัย     

       1) ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร(20,000 บาท) 12 10 

       2) กรณีถึงแก่ความตาย (50,000 บาท) 5 5 

       3) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (สมัครและลาออกจากการเป็นสมาชกิ) 12 10 

    3.3 ลูกจ้างชั่วคราว (ชาวไทยที่อายุไม่เกิน 60 ปี หรือไม่มีสวัสดิการอื่น) 12   28 

   
 

  จากการด าเนินการด้านสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ด้านสวัสดิการของข้าราชการ จะเป็นการติดต่อเพ่ือเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ข้อมูลการ
เสียชีวิตของบิดามารดา หรือเปลี่ยนแปลง / เพ่ิม ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ  โดยต้องด าเนินการผ่าน
ระบบ e-Pension ของระบบกรมบัญชีกลางผ่านทางช่องทาง https://www.pws.cgd.go.th และพนักงาน
มหาวิทยาลัย จะติดต่อเพ่ือเพ่ิมข้อมูลส่วนของผู้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิค่าการศึกษาของบุตร   
รวมไปถึงการจัดท า / เปลี่ยนแปลง ผู้รับผลประโยชน์จากการรับเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย     
ถึงแก่ความตาย และการรับเงินผลประโยชน์จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และยังได้ด าเนินการช่วยประสานงาน
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ในการ reset ข้อมูล username และ password ของตนเองใน
การเข้าใช้งานระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผ่านทางช่องทาง https://www.scbam.com และเริ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ลาออกจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยไม่ลาออกจากการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องให้ข้อมูลเพ่ือให้
รับทราบถึงระเบียบในการปฏิบัติ 
 
  
 

https://www.scbam.com/
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   2.3.2 สวัสดิการบ าเหน็จด ารงชีพ ส าหรับข้าราชการ (อายุครบ 60 ปี 65 ปี หรือ 
70 ปี บริบูรณ์) 
   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานในการบริหารสวัสดิการของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี โดยด าเนินการตามระเบียบของกรมบัญชีกลางในการด าเนินการขอรับบ าเหน็จด ารงชีพให้แก่
ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี หรือ 70 ปี บริบูรณ์ โดยต้องด าเนินการผ่านระบบ e-Pension ของระบบ
กรมบัญชีกลางผ่านทางช่องทาง https://www.pws.cgd.go.th เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพของ
ข้าราชการให้ได้รับตามสิทธิของตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

ชื่องาน/รายละเอียด 
จ านวนในการ
ด าเนินการ  

(คร้ัง) 

จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับบริการ 

(คน) 

3.งานด้านสวัสดิการ     

      1) ข้าราชการที่อายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ ์ 8 8 

      2) ข้าราชการที่อายุ ครบ 65 ปี บริบูรณ ์  5 5 

 3) ข้าราชการที่อายุ ครบ 70 ปี บริบูรณ ์ 19 19 
 

  2.4 งานต่อสัญญาจ้างบุคลากร 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการต่อสัญญาจ้างบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสังกัด

ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 กองพัฒนาระบบบริหาร ได้ด าเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว   
ทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
  เดือนตุลาคม 2561   จ านวน   5 ราย 
  เดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน  10 ราย 
  เดือนธันวาคม 2561 จ านวน   5 ราย 
  เดือนมกราคม 2562 จ านวน   5 ราย 
  เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 13 ราย 
  เดือนมีนาคม 2562 จ านวน   5 ราย 
  เดือนเมษายน 2562 จ านวน   4 ราย 
  เดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน   9 ราย 
  เดือนมิถุนายน 2562 จ านวน   3 ราย 
  เดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน  14 ราย 
  เดือนสิงหาคม 2562 จ านวน   7 ราย 
  เดือนกันยายน 2562 จ านวน    8 ราย 
  กรณีไม่ต่อสัญญาจ้าง  จ านวน 6 ราย 
  จากการด าเนินการด้านการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ จะเป็นการต่อสัญญาจ้าง สายสนับสนุนวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
หลังจากท่ีได้ประเมินการปฏิบัติงานแล้วและเห็นว่าสมควรต่อสัญญาจ้าง 
 
 
 

https://www.pws.cgd.go.th/
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3 งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ  
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานในการบริหารบ าเหน็จความชอบของบุคลากรในสังกัดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว โดยด าเนินการตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือน / ค่าตอบแทน และค่าจ้างของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และด าเนินการออกค าสั่งเพ่ือเบิกจ่าย
ให้แก่บุคลากรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม และโปร่งใส ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับข้อมูลผ่านระบบการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง โดยต้อง
ด าเนินการผ่านระบบ e-Payroll ของระบบกรมบัญชีกลางผ่านทางช่องทาง https://www.cgd.go.th       
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ ส่วนบุคลากรประเภทอ่ืนๆ ด าเนินการประสานกองคลังและ
พัสดุเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
 

ชื่องาน/รายละเอียด 
จ านวนในการ
ด าเนินการ  

(คร้ัง) 

จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับบริการ 

(คน) 
งานบ าเหน็จความชอบ     

      1) ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2562) 1 77 
      2) ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ครั้งท่ี 2 (1ตุลาคม 2562)  1 69 

 3) พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราง  
     (1 ตุลาคม 2562) 

1 427 
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ข้าราชการ/ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

62 

15 

55 

14 

345 

13 

69 

ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว 

ณ 1 ต.ค.62 55 14 345 13 69
ณ 1 เม.ย.62 62 15

https://www.cgd.go.th/
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    งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2562 
 

ที ่ ชั้นตรา จ านวน 
1 มหาวชิรมงกุฎ 1 
2 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 3 
3 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 3 
4 ตริตาภรณ์ช้างเผือก 6 
5 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย 37 
6 จัตุรภรณ์ช้างเผือก 15 
7 จัตุรภรณ์มงกุฎไทย 1 
8 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 14 
9 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 43 
10 เหรียญจักรพรรดิมาลา 1 

 

4. งานวิเคราะห์อัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง และพัฒนาบุคลากร  
  4.1 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 35 ราย 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 23 ราย ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 12 ราย แยกออกเป็นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 6 ราย และไม่ได้รับการแต่งตั้ง 6 ราย ดังแสดงในแผนภาพการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 

 

  
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

66% 

แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 

17% 

ไม่ไดร้บัแต่งตั้ง 

17% 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการประจ าปี 2562 



 | 19 P a g e

 

  4.2 รายช่ือผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2562 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อ/จ านวน ผลงานที่ส่ง 

1 ผศ.นพรัตน ์ ปัญญาดิลกพงศ ์ หนังสือเรื่อง  English for Laptop  Salespeople  

2 ผศ.สุชาต ิ หัตถ์สุวรรณ หนังสือเรื่อง เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

3 ผศ.ธวัชชัย   สอนสนาม หนังสือเรื่อง ฉนวนไฟฟ้าและการเบรกดาวน ์

4 รศ.ดร.ปนัดดา  ยิ้มสกลุ หนังสือเรื่อง  จิตวิทยา : แนวคิดพ้ืนฐานแห่งการเรยีนรู ้

5 ผศ.ดร.พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ ต าราเรื่อง  ทักษะและเทคนิคการสอน  

6  ผศ.ธนารัตน ์ อนุวัฒน์ปรีชา ต าราเรื่อง  ค าอธิบายกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ลักษณะ ค้ าประกัน จ านอง 

7 ผศ.ดร.วาสนา  สังข์พุ่ม หนังสือเรื่อง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิตอลทางการศึกษา   

8 ผศ.ณรงค์พล  เอื้อไพจิตรกลุ ต าราเรื่อง  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

9  ผศ.ดร.หฤทภัค  อภิรัตน ์ หนังสือเรื่อง  วัสดุเชิงประกอบ 

10 ผศ.สถาพร  จ ารสัเลศิลักษณ ์ หนังสือเรื่อง  สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพรายในเครื่องรับ LCD TV  

11 ผศ.ดร.วารดิ  เจรญิราษฎร ์ หนังสือเรื่อง  ทฤษฎีและระเบยีบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา 

12 ผศ.กิติยา  โต๊ะทอง 
บทความวิชาการ   
1) เรื่อง การจดัการศพตามวิถีอิสลามกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

                          2) เรื่อง จริยศาสตรส์ิ่งแวดล้อมตามแนวทางจริยศาสตร์อิสลาม 

13 
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงด ี 
วิเชียรโหต ุ หนังสือเรื่อง อาหารและโภชนาการ 

14 ผศ.ดร.นิรมล  บางพระ บทความวิชาการเรื่อง ความรุนแรงต่อสตรีในสื่อมวลชน 

15 ผศ.ธนพล  สมพลกรัง ต าราเรื่อง  การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ ์ 

16 ผศ.ณิชชา  ช านิยนต ์ หนังสือเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

17 ผศ.ว่าท่ี ร.ต. สุชาต ิ คุ้มสุทธิ ต าราเรื่อง  การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน  

18 ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ธเนศ  เกตุทอง หนังสือเรื่อง เทคโนโลยสีมาร์ทกรดิและสมองกลฝังตัว 
     

  4.3 ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2562 จ านวน 1 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 
1 อาจารย์วาสินี  จิรสิริ ครุศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
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  4.4 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ประเภทผู้บริหารประจ าปี 2562 จ านวน 3 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 นายจิรายุ พลับสวาท ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 
2 นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล ผู้อ านวยการกองกลาง กองกลาง 
3 นางบุษบา กอศรีสกุล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

 

4.5 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการประจ าปี 2562 จ านวน 15 ราย 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นายมานิตย ์ กุศลคุ้ม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

2 นางสาวกิตชิา   ธรณ์ชยะ  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 นางสาวธนวรรณ มั่นอ่วม นักโสตทัศนศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 นางโสธิตภา   เมืองศิริ นักวิชาการศึกษา ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5 นางสาวขวัญพฒัน ์ เจือจันทร์  นักวิชาการศึกษา ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

6 นางสาวพชรวรรณ หนูบ้านยาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

7 นางสาวเนตรรุ้ง   อยู่เจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

8 นางสาวจินดารัตน ์  จันทร์รุ่งทวีกุล  บุคลากร กองพัฒนาระบบบริหาร 

9 นางศราวรรณ   ข าค้า    เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

10 นางสาวชัชนีวรรณ วังนาค นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

11 นางสาวชนิดาภา    โชติเอ่ียม   นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

12 นายทนงศักดิ ์  เคล้าละม่อม   บรรณารักษ์ กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

13 นายภูดิศ ท านาเมือง   นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

14 นายฌิรพฒัน ์ ภู่ทอง วิศวกร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

15 นางนิ่มนชุ เพ็งพุฒ ผู้ปฏิบัตงิานพัสด ุ กองคลังและพัสด ุ
 

  4.6 งานประชุมคณะกรรมการประจ าปี 2562 
 

ที ่ คณะกรรมการ จ านวนครั้ง 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย 7 
2 คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 3 
3 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 10 
4 คณะกรรมการการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 8 
5 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 7 
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  4.7 การจัดท าการ์ดวันเกิดประจ าปีประจ าปี 2562 กองพัฒนาระบบบริหารได้ด าเนินการจัดท า
การ์ดอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังแสดงในแผนภูมกิารจัดท าการ์ดวันเกิด 
 

 
 

แผนภูมิการจัดท าการ์ดวันเกิดประจ าปี 2562 
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  4.8 การจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2562 
 

โครงการ รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการ ระยะเวลา/สถานที่ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะทีจ่ าเปน็ในการปฏบิัติงาน
ของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
 

1. นางสาวดุษฎี  พงษ์ทรัพย์ 
2. นางสาวจิตติมา  สรวยโภค 
3. นายมานิตย์  กุศลคุ้ม 
4. นางสาวอิสรีย์  ขันทอง 
5. นางสาวธนวรรณ  มั่นอ่วม 
6. นายฌิรพัฒน์  ภู่ทอง 
7. นางสาวกิติชา  ธรณ์ชยะ 
8. นางบุษบา  กอศรีสกุล 
9. นางสาวพชรวรรณ  หนูบ้านยาง 
10. นางปรีชา  เครือโสม 
11. นางสาวเนตรรุ้ง  อยู่เจริญ 
12. นายสมโชค  ฤทธ์ิจ ารูญ 
13. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์รุ่งทวีกุล 
14. นายมงคล  พรสิริภักดี 
15. นายจิรายุ  พลับสวาท 
16. นางสุลัดดา  ทรงสมทรัพย์ 
17. นางสมพิศ  แต่รุ่งเรือง 
18. นางพวงเพ็ชร  ศรีเย็น 
19. นางสาวพรภัสสร  รุ้งสิริเดชา 
20. นางสาวนงนุช  สิริวนาสรรค์ 
21. นางนิ่มนุช  เพ็งพุฒ 
22. นางอาภรณ์  เจริญศรีธีรกุล 
23. นางสาวขวัญพัฒน์  เจือจันทร์ 
24. นางโสธิตภา  เมืองศิริ 
25. นายทนงศักดิ์  เคล้าละม่อม 
26. นายภูดิศ  ท านาเมือง 
27. นางสาวชนิดาภา  โชติเอี่ยม 
28. นางสาวชัชนีวรรณ  วังนาค 
29. นางศราวรรณ  ข าค้า 

วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 11 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1. อาจารย์เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์ 
2. อาจารย์วิชยั  สีแก้ว 
3. ผศ.ธัชกร  วงษ์ค าชัย 
4. ผศ.แอนนา  พายุพัด 
5. อาจารย์ประทับใจ  อภิสิทธิ์สุขสันติ 
6. อาจารย์ ดร.ธัญพร  ศรีดอกไม้ 
7. นายรัชศักดิ์  เลิศไตรกุล 
8. นายสุริยา  ภูศรี 
9. นายรพินทร์  ตันประเสริฐ 
10. นางสาวจิตโสภา  ทับบรรจง 
11. นางสาวธันยมัย  งามวิไลศิริวงศ์ 
12. นางสาวอลิสา  อรุณธนหิรัญ 
13. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์รุ่งทวีกุล 
14. นางสาวกัญญารัตน์  จอมทัน 

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2562 
ณ อีโค่ โมเม้น บีช รสีอร์ท หาดเจ้า

ส าราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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