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รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คานา
รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการดาเนินการรวบรวมผลการ
ดาเนินการในการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบบุรีมีตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นสิ่งที่สาคัญและจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มี
คุณภาพและสามารถผลักดันภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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บทบาทหน้าที่ของกองพัฒนาระบบบริหาร
กองพัฒนาระบบบริหารมีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในงานด้านสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และ
งานประชุมของกองพัฒนาระบบบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ การขาดราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
กับมหาวิทยาลัย และข้าราชการบานาญ
4. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บงานวิ เคราะห์ อัต ราก าลั ง และก าหนดต าแหน่ง ให้ บุ คลากรใน
มหาวิทยาลัย
6. ดาเนินงานเกี่ยวกับการกาหนดทะเบียนตาแหน่งทางวิชาการ และตาแหน่งผู้บริหาร
7. ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย
8. ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ และบาเหน็จความชอบของมหาวิทยาลัย
9. ดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร
10. ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กองพัฒนาระบบบริหาร แบ่งงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่
1. งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1 ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งที่หน่วยงานกลางของรัฐ และมหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อปฏิบัติและแนะนา
ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของหน่วยงาน
1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับงานประชุมของหน่วยงานและคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1.4 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น บั ญ ชี จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ จั ด จ้ า งถ่ า ยเอกสารของ
หน่วยงาน
1.5 ดาเนินการควบคุม ตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน
1.6 ด าเนิ น การจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
กับมหาวิทยาลัย และข้าราชการบานาญ
1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
1.8 ดาเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ การขาดราชการ การไปราชการ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
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1.9 ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1.10 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูล สถิติการลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ
การขาดราชการ การไปราชการลงระบบสารสนเทศ(MIS) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และบริการบุคลากรในมหาวิทยาลัย
1.11 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการทางาน ขอรับ
การตรวจลงตราต่างประเทศ(วีซ่า) หนังสือผ่านสิทธิ์กับ ธ.อาคารสงเคราะห์ ขอสินเชื่อกับ ธ.ออมสิน ขอสินเชื่อ
กับ ธ.กรุงไทย
1.12 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของหน่วยงาน
1.13 ดาเนินการเกี่ยวกับงานขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ
1.14 ดาเนินการเกี่ยวกับงานชมรมผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย
1.15 ดาเนินงานเกี่ยวกับโครงการอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา
1.16 ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานอธิการบดี
1.17 จัดทาแผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปของหน่วยงาน
1.18 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทารายงานประจาปีและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
1.19 ประสาน ติดตาม และรายงานเรื่องเร่งด่วนต่อผู้บังคับบัญชา
1.20 ติ ด ต่ อ ประสานงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบกั บ บุ ค คลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.21 ให้ บริ การ ค าปรึ กษา แนะน า ชี้ แจงและแก้ ไขปั ญหาที่ เกี่ ยวกั บงานในความ
รับผิดชอบ
1.22 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานวิเคราะห์อัตรากาลัง กาหนดตาแหน่ง และพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบเกี่ยวกับ
2.1 ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคลทั้งที่หน่วยงานกลางของรัฐกาหนด และมหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อปฏิบัติและแนะนาให้คาปรึกษา
แก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.2 ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับระบบงานของมหาวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย
2.3 ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 ศึกษา และวิเคราะห์ ภ าระงานของมหาวิทยาลั ยเพื่อจัดทากรอบอัตรากาลั ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ และกรอบอัตรากาลังลูกจ้างประจา
2.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งลุเลื่อนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุดมศึกษา พนั กงานมหาวิทยาลั ย ลู กจ้างประจา พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอื่นของ
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
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2.6 ดาเนิน การเกี่ยวกับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประเภท
ผู้บริหารประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภททั่วไป สาหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
2.7 ดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้ายสายงาน และออกคาสั่งแต่งตั้ง
เลื่อนระดับสายสนับสนุนวิชาการ
2.8 ดาเนินการตามมาตรการปรับขนาดคนภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) และหน่วยงานกลางของรัฐที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
2.9 ด าเนิ น การเกี่ย วกับ การขอต าแหน่ ง ทางวิช าการของข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
2.10 จัดทารายละเอียดของผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่ผ่านการประเมิน
และไม่ผ่านการประเมินเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
2.11 ดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.12 ดาเนินการจัดทาโล่ และพิธีมอบโล่แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย การ์ดวันเกิดและการ์ดแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
2.13 จัดทาสถิติข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์อัตรากาลัง และกาหนด
ตาแหน่งเพื่อบริการ และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
2.14 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.15 ดาเนินการเกี่ยวกับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย
2.16 ดาเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย
2.17 ดาเนินการเกี่ยวกับงานการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
2.18 ด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ การไปศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม ดู งาน หรื อ ปฏิบั ติ ก ารวิ จั ย
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 25649
2.19 ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
2.20 ติ ด ต่ อ ประสานงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบกั บ บุ ค คลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.21 ให้บริการ คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ
2.22 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง รับผิดชอบเกี่ยวกับ
3.1 ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับ
ของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนาให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานปละบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การสอบแข่งขัน การเลือกสรรบุคคลเพื่อ
บรรจุ แต่งตั้งเข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลั ย พนักงาน
ราชการหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานกับมหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการ
คัดเลือก การแข่งขันการเลือกสรรเข้าในระบบมสารสนเทศ(MIS)
3.4 การตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ แ ละประวั ติ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก การแข่ ง ขั น และการ
เลือกสรร
3.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการ/ลูกจ้ างประจา/
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย
3.6 ดาเนินการเกี่ยวกับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
3.7 ดาเนิ น การเกี่ย วกับการรับ โอน ย้าย ข้าชการพลเรือ นในสถาบั นอุดมศึกษา
ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย
3.8 ดาเนิ น การออกคาสั่ งเกี่ยวกั บการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร การขอกลับเข้ารับ
ราชการ การโอน ย้ายบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.9 ดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
3.10 ดาเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างให้ได้รับตามคุณวุฒิ
3.11 ดาเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ/ลาออกจากการปฏิบัติงาน
3.12 จัดทาแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของระบบสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.13 ดาเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3.14 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.15 ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
3.16 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.1 ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในส่วนราชการ ส่วนกลาง และมหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อปฏิบัติและ
แนะนาให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. 2 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานทะเบี ย นประวั ติ ข องข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั นอุ ดมศึกษา/ลู ก จ้ า งประจ า/พนั กงานราชการ/พนัก งานมหาวิท ยาลั ย และลู กจ้ างชั่ว คราวในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัย
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4.3 จั ดทาฐานข้อ มูล ระบบทะเบี ยน ประวั ติบุ คลากรของมหาวิท ยาลั ยในระบบ
สารสนเทศ(MIS)
4.4 ดาเนินการเกี่ยวกับงานบาเหน็จความชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัย
4.6 ดาเนินการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สาย
วิชาการ)ให้สูงขึ้น ในกรณีที่รับเงินเดือนถึงขั้นต่าของระดับถัดไป
4.7 ดาเนินการเกี่ยวกับงานโครงการจ่ายตรงร่วมกับกรมบัญชีกลาง
4.8 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานขอรั บ บ าเหน็ จ ข้ า ราชการ บ าเหน็ จ รายเดื อ น
ลูกจ้างประจา การขอรับเงินจากกองทุนบาเหน็จบานาญ(กบข.) กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว(กสจ.) และงานขอรับบาเหน็จดารงชีพ 65 ปี/บาเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่
ความตาย
4.9 ดาเนิ นการเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา
ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดมหาวิทยาลัย
4.10 ดาเนินการเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงศพ
4.11 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกั บงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.12 ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
4.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและบุคลากรประจากองพัฒนาระบบบริหาร
กองพัฒนาระบบบริหาร

รองอธิการบดี
รักษาการผู้อานวยการกองพัฒนาระบบบริหาร

งานบริหารงานทั่วไป

งานวิเคราะห์อัตรากาลัง
กาหนดตาแหน่ง
และพัฒนาบุคลากร

งานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง

ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและบุคลากรประจากองพัฒนาระบบบริหาร

งานทะเบียนประวัติ
และบาเหน็จความชอบ

Page | 7

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2562
1. งานบริหารงานทั่วไป
1.1 สรุปสถิติ การลาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีจานวน 4,401 ฉบับ จาแนกออกเป็น
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
แผนภาพข้อมูลการลาประจาปี 2562
ข้อมูลการลาประจาปี 2562
ลาพักผ่อน 39%

ลาป่ วย 50%
ลากิจ 4%

ยกเลิกวันลา 3%

ลาไปต่างประเทศ
ลาคลอด/ลาไป 4%
ช่วยเหลือภริยา
0%
ลาบวช 0%

1.2 สรุ ป สถิ ติ ก ารจัด ท าบั ตรประจ าตั ว บุ ค ลากรมี จ านวน 56 ราย จ าแนกออกเป็ น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/ลูกจ้างประจา6 ราย ข้าราชการบานาญ 9 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย
30 ราย พนักงานราชการ 1 ราย และลูกจ้างชั่วคราว 15 ราย ดังแสดงในแผนภาพข้อมูลการจัดทาบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ภาครัฐประจาปี 2562
ข้อมูลการจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐประจาปี 2562
พนักงานราชการ
2%
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
49%

ลูกจ้างชัว่ คราว
24%

ข้าราชการบานาญ
15%
ข้าราชการพลเรือน/
ลูกจ้างประจา
10%
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1.3 สรุปสถิติการจัดทาหนังสือรับรอง มีจานวน 830 ฉบับ จาแนกออกเป็น หนังสือรับรอง
เงินเดือน/รับรองการทางาน 219 ฉบับ, รับรองการเป็นพนักงานประจา 470 ฉบับ, รับรองฉบับภาษาอังกฤษ/
ขอวีซ่า 78 ฉบับ, ขอสินเชื่อกับ ธ.ออมสิน 28 ฉบับ, ใบผ่านสิทธิกับ ธ.อาคารสงเคราะห์ 32 ฉบับ, โครงการ
เงินกู้สวัสดิการสาหรับบุคลากรของรัฐกับ ธ.กรุงไทย 11 ฉบับ ดังแสดงในแผนภาพการจัดทาหนังสือรับรอง
บุคลากรประจาปี 2562
ข้อมูลการจัดทาหนังสือรับรองบุคลากรประจาปี 2562
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.กรุงไทย1%
4%
ธ.ออมสิน 4%
ขอวีซ่า/ภาษาอังกฤษ
9%

รับรองเงินเดือน/การ
ทางาน26%

พนักงานประจา 56%

1.4 โครงการอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา จากเดิมมีสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการฯ 14 รายภายหลังจากการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่งผลให้มีบุคลากรให้ความสนใจ
และเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ในปี 2562 นี้มีสมาชิกทั้งหมดรวม 29 ราย ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
1) ทุนประกัน 300,000 บาท จากเดิมจานวน 4 ราย เพิ่มเป็น 6 ราย
2) ทุนประกัน 500,000 บาท จากเดิมจานวน 10 รายเพิ่มเป็น 23 ราย ดังแสดงในแผนภาพ
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ฯ ประจาปี 2562
30
20
10

โครงการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลหมู่ฯ
ประจาปี 2561

0
ทุนประกัน300,000 บาท
ทุนประกัน 500,000 บาท

โครงการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลหมู่ฯ
ประจาปี 2562

แผนภูมิแสดงข้อมูลโครงการอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาประจาปี 2562
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1.5 สถิติข้อมูลการตรวจสอบและสรุปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(OT)
ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังแสดงในแผนภูมิแบบรายงานการตรวจสอบ และการสรุปค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์)
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

แผนภูมิแบบรายงานการตรวจสอบ และการสรุปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งได้ดาเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทต่างๆ
เพื่อบรรจุเข้ามาปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประเภทต่างๆ โดยผลของการดาเนินการตลอด
ระยะเวลาในช่วง ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ได้สรุปผลการดาเนินการด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งสามารถ
จาแนกรายละเอียดได้ ดังแสดงในตารางการดาเนินงานการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
ตาราง สถิติการดาเนินงานการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
จานวนในการ
ดาเนินการ

จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ครั้ง)

(คน)

1) ยืมตัวข้าราชการไปช่วยราชการ

1

1

2) การรับสมัครรับโอน

2

-

1) สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

2

4

2) สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

1

2

-

-

1) สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ

1

2

2) สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนวิชาการ

6

22

3) คัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

3

5

1

1

2

8

3

5

3

5

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

2

4

4) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

2

21

5) หัวหน้าส่วนราชการ

2

1

ชื่องาน/รายละเอียด
1.งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
1.1 ข้าราชการ

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย

1.3 พนักงานราชการ
1.4 ลูกจ้างชั่วคราว

4) คัดเลือกลูกจ้างอาสาสมัครชาวจีน
5) คัดเลือก/ต่อสัญญาจ้างผูป้ ฏิบัตงิ านตามโครงการคลังสมอง
1.5 งานสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ /หัวหน้าส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัย
1) กรรมการบริหารงานบุคคล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ตัวแทนข้าราชการ)
2) กรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย)
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2.1งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
2.1.1 ข้าราชการ
1) ยื ม ตัว ข้ าราชการไปช่ ว ยราชการ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ธนบุ รีไ ด้ม อบหมายให้
ดาเนินการเพื่อดาเนินการให้ยืมตัวข้าราชการสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปช่วยราชการของส่วน
ราชการอื่นจานวน 1 ราย เพื่อให้ส่วนราชการอื่นที่มีความจาเป็นในการใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการพิจารณาใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบในการดาเนินการของมหาวิ ทยาลัยทั้งด้านการเรียนการสอน
และการบริ ห ารจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การประสานงานกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมตัวข้าราชการไป
ช่วยราชการ และประสานงานให้ส่วนราชการที่ยืมตัวข้าราชการไปปฏิบัติงาน ดาเนินการตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย
2) การรั บ สมัครรับโอน มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ ดาเนินการรับสมัครเพื่อรับโอน
ข้าราชการมาปฏิบั ติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากในช่ว งระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยมี
ข้าราชการที่ลาออกจากการปฏิบัติราชการ จานวน 2 ราย ทาให้มหาวิทยาลัยจึงมีอัตราข้าราชการว่างและ
เพื่อให้การบริหารอัตรากาลังข้าราชการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดาเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการประกาศรับสมัคร
2.1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
1) การสอบแข่งขัน / คัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้มอบหมายให้ดาเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการดาเนินการสอบแข่งขั นเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนั กงานมหาวิทยาลั ย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการกาหนดตาแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา ทั้งนี้โดยพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดาเนินการประกาศรับสมัครสอบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และดาเนินการจัด
สอบในภาความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง โดยจานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเพื่อสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จานวน 4 ราย และสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 2 ราย

การทดสอบภาคทฤษฎี

การทดสอบภาคปฏิบัติ
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สายสนับสนุน
วิชาการ
20%
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
สายวิชาการ
80%

จากผลการดาเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการบริหารอัตรากาลังของบุคลากร
จึงได้ดาเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้มาปฏิบัติงาน
เฉพาะในส่วนงานที่มีความจาเป็นต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานในเบื้องต้นก่อน เช่น การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในคุณวุฒิและสาขาที่ยังมีจานวนไม่ครบตามกาหนดมาตรฐานของ
หลักสูตร
2.1.3 ลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มอบหมายให้ดาเนินการเพื่ อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ประเภทลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ โดยกระบวนการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวจะมีการกาหนดตาแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา ทั้งนี้โดยพิจารณาให้เกิด
ความเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ดาเนินการประกาศรับสมัครสอบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
และดาเนินการจัดสอบในภาความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค
ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง โดยจ านวนลูก จ้างชั่ว คราวที่ได้ดาเนินการในรอบปีที่ผ่ านมา มหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวประเภทต่างๆ ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการคลังสมองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จานวน 8 ราย อาจารย์ จานวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ จานวน 22 ราย ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 8 ราย และอาสาสมัครชาวจีน/เกาหลี จานวน 2 ราย และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จานวน 5 ราย
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ผู้เชี่ยวชาญการ
อาจารย์ ปฏิบัติงาน
อาสาสมัคร 11%
4%

อาจารย์
6%

อาจารย์
เจ้าหน้าที่
อาจารย์ชาวต่างประเทศ

โครงการคลังสมอง
17%
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ
17%

เจ้าหน้าที่
45%

โครงการคลังสมอง
อาจารย์อาสาสมัคร
ผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติงาน

จากผลการดาเนิน การเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทลู กจ้างชั่ว คราวเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการบริหารอัตรากาลังของบุคลากร
จึงได้ดาเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้มาปฏิบัติงานเฉพาะใน
ส่วนงานที่มีความจาเป็นต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจ้างบุคลากร
ปฏิ บั ติ ง านตามโครงการคลั ง สมองของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี แ ละอาจารย์ รวมถึ ง การจ้ า งลู ก จ้ า ง
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างและอาสาสมัครชาวจีนและเกาหลีซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานเอกชนต่างๆ
เพื่ อ มาปฏิบั ติ ห น้ า ที่ก ารสอนให้ มหาวิท ยาลั ย มีศั ก ยภาพทางด้ า นวิ ช าการของหลั กสู ต ร และยั งมี ก ารจ้ า ง
ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ป รึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยในการบริหารงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นงานด้านที่มหาวิทยาลัยมีความต้องการมุ่งให้
เกิดการพัฒนาและมีมาตรฐานในระดับสากล ส่วนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ที่ส่วนใหญ่จะเน้น
ในตาแหน่งงานประเภทเจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น แม่บ้าน คนสวน พนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้ปฏิบัติงานสนับสนุน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
2.1.4 คณะกรรมการชุดต่างๆ และหัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏธนบุรีได้มอบหมายให้ ดาเนินการเพื่อสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ
และหัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการชุดต่างๆ
และหัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาจะดาเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ที่ได้กาหนด ทั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการฯ ให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ดาเนินการประกาศเพื่อสรรหาคณะกรรมการผ่านรูปแบบการดาเนินการต่างๆ ทั้งการสมัคร
และการเสนอชื่อ พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ ต่างๆ โดยจานวนคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้
ดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ดังนี้
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1) คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
ดาเนินการสรรหากรรมการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพของมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการสองส่วนประกอบด้วย
กรรมการกองทุ น ฝ่ า ยนายจ้ า ง (มหาวิ ท ยาลั ย ) ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง จากรองอธิ ก ารบดี
จานวน 1 คน และกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย) ซึ่งมหาวิทยาลัยดาเนินการเลือกตั้ง
จากตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน จานวน 1 คน
2) ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการปราการ
โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ เพื่อประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการปราการ และดาเนินการคัดเลือก จานวน 1 ราย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยดาเนินการ
แต่งตั้งในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการปราการ
จากผลการดาเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร เพื่อดารงตาแหน่งคณะกรรมการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการของมหาวิ ท ยาลั ยในช่ ว งที่ ผ่ า นมาเป็ น การดาเนิ น การสรรหา
คณะกรรมการที่มาดารงตาแหน่งที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดาเนินการให้เรียบร้อยและต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
2.2 งานลาออกของบุคลากร
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานด้านการลาออกของบุคลากรทั้ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว โดยดาเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการดาเนินการมากที่สุดโดยในรอบปีที่ผ่านได้ดาเนินการ
เกี่ยวกับลาออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตาราง สถิติเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการลาออก
ชื่องาน/รายละเอียด
2.งานลาออกบุคลากร
1) ข้าราชการ
2) พนักงานมหาวิทยาลัย
3) ลูกจ้างชั่วคราว
4) พนักงานราชการ

จานวน
การดาเนินการ
(ครั้ง)

จานวนบุคลากร
ที่ลาออก
(คน)

3
8
-

4
15
-

จากการดาเนิ น การด้านการลาออกของบุคลากรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ธนบุรี ซึ่งได้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยสาเหตุการลาออกจากการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความประสงค์ออกไปบรรจุเข้ารับ
ราชการ หรือไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่วนลูกจ้างชั่วคราวที่มีอัตราการลาออกจากการปฏิบัติงานจะพบว่า
เนื่ องจากมีความประสงค์ไปปฏิบั ติงานที่อื่นหรือประสงค์กลับภูมิล าเนาของตนเอง ส่ ว นข้าราชการในช่ว ง
ระยะเวลาที่ผ่านมามีการลาออกเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และพนักงานราชการ อัตราการเคลื่อนไหวใน
ด้านอัตราการลาออกจากการปฏิบัติงานไม่มี โดยสาเหตุหลักมาจากมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการบรรจุเพิ่มเติม
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2.3 งานด้านสวัสดิการ
2.3.1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร หรือค่า
การศึกษาของบุตร สาหรับข้าราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การสวั ส ดิ ก ารของบุ ค ลากรทุ ก ประเภท
ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทุกคนจะต้องจัดทาประกันสังคมตามกฎหมายในเบื้องต้น ส่วนบุคลากร
ประเภท ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบสวัสดิการที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น คือ ครอบคลุมถึง
บิดา มารดา คู่ส มรส บุ ตร ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลั ยด้ว ย ซึ่งได้ดาเนินการโดยการจัดทา
ทะเบี ย นประวั ติ ข องบุ ค คลที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ข องข้ า ราชการ และพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โดยจั ด เก็ บ ลงในระบบ
คอมพิว เตอร์ ซึ่งข้อมูล เหล่ านั้ นจ าเป็ น ต้องดาเนินการให้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้ว น และเหมาะสมในการ
ดาเนินการมากที่สุดดังแสดงในตารางการดาเนินงานด้านสวัสดิการ
ชื่องาน/รายละเอียด
3.งานด้านสวัสดิการ
3.1 ข้าราชการ
-ทะเบียนรักษาพยาบาล บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
3.2 พนักงานมหาวิทยาลัย
1) ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร(20,000 บาท)
2) กรณีถึงแก่ความตาย (50,000 บาท)
3) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (สมัครและลาออกจากการเป็นสมาชิก)
3.3 ลูกจ้างชั่วคราว (ชาวไทยที่อายุไม่เกิน 60 ปี หรือไม่มีสวัสดิการอื่น)

จานวนในการ
ดาเนินการ
(ครั้ง)

จานวนบุคลากร
ที่ได้รับบริการ
(คน)

5

5

12
5
12

10
5
10

12

28

จากการด าเนิ น การด้ า นสวั ส ดิ ก ารของบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ซึ่ ง การ
ดาเนิ นการส่ว นใหญ่ด้านสวัส ดิการของข้าราชการ จะเป็นการติดต่อเพื่อเปลี่ ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อมูล การ
เสียชีวิตของบิดามารดา หรือเปลี่ยนแปลง / เพิ่ม ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ โดยต้องดาเนินการผ่าน
ระบบ e-Pension ของระบบกรมบัญชีกลางผ่านทางช่องทาง https://www.pws.cgd.go.th และพนักงาน
มหาวิทยาลัย จะติดต่อเพื่อเพิ่มข้อมูลส่วนของผู้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิค่าการศึกษาของบุตร
รวมไปถึงการจัดทา / เปลี่ยนแปลง ผู้รับผลประโยชน์จากการรับเงิ นสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
ถึงแก่ความตาย และการรับเงินผลประโยชน์จากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และยังได้ดาเนินการช่วยประสานงาน
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ในการ reset ข้อมูล username และ password ของตนเองใน
การเข้าใช้งานระบบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ผ่านทางช่องทาง https://www.scbam.com และเริ่มพนักงาน
มหาวิทยาลั ยที่ล าออกจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยไม่ล าออกจากการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องให้ข้อมูลเพื่อให้
รับทราบถึงระเบียบในการปฏิบัติ
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2.3.2 สวัสดิการบาเหน็จดารงชีพ สาหรับข้าราชการ (อายุครบ 60 ปี 65 ปี หรือ
70 ปี บริบูรณ์)
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานในการบริหารสวัสดิการของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี โดยดาเนินการตามระเบียบของกรมบัญชีกลางในการดาเนินการขอรับบาเหน็จดารงชีพให้แก่
ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี หรื อ 70 ปี บริบูรณ์ โดยต้องดาเนินการผ่านระบบ e-Pension ของระบบ
กรมบัญชีกลางผ่านทางช่องทาง https://www.pws.cgd.go.th เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายบาเหน็จดารงชีพของ
ข้าราชการให้ได้รับตามสิทธิของตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ชื่องาน/รายละเอียด
3.งานด้านสวัสดิการ
1) ข้าราชการที่อายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ์
2) ข้าราชการที่อายุ ครบ 65 ปี บริบูรณ์
3) ข้าราชการที่อายุ ครบ 70 ปี บริบูรณ์

จานวนในการ
ดาเนินการ
(ครั้ง)

จานวนบุคลากร
ที่ได้รับบริการ
(คน)

8
5
19

8
5
19

2.4 งานต่อสัญญาจ้างบุคลากร
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการต่อสัญญาจ้างบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสังกัด
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 กองพัฒนาระบบบริหาร ได้ดาเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
เดือนตุลาคม 2561
จานวน 5
ราย
เดือนพฤศจิกายน 2561 จานวน 10 ราย
เดือนธันวาคม 2561
จานวน 5 ราย
เดือนมกราคม 2562 จานวน 5
ราย
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จานวน 13
ราย
เดือนมีนาคม 2562
จานวน 5
ราย
เดือนเมษายน 2562
จานวน 4
ราย
เดือนพฤษภาคม 2562 จานวน 9
ราย
เดือนมิถุนายน 2562 จานวน 3
ราย
เดือนกรกฎาคม 2562 จานวน 14 ราย
เดือนสิงหาคม 2562 จานวน 7 ราย
เดือนกันยายน 2562 จานวน 8 ราย
กรณีไม่ต่อสัญญาจ้าง จานวน 6 ราย
จากการดาเนินการด้านการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งการ
ดาเนินการส่ วนใหญ่ จะเป็นการต่อสัญญาจ้าง สายสนับสนุนวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลั ย
หลังจากที่ได้ประเมินการปฏิบัติงานแล้วและเห็นว่าสมควรต่อสัญญาจ้าง
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3 งานทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ

มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น งานในการบริ ห ารบ าเหน็ จ ความชอบของบุ ค ลากรในสั ง กั ด ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว โดยดาเนินการตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อ
เลื่อนเงินเดือน / ค่าตอบแทน และค่าจ้างของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และดาเนินการออกคาสั่งเพื่อเบิกจ่าย
ให้แก่บุ คลากรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม และโปร่งใส ส าหรับการเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการและ
ลู ก จ้ า งประจ ามหาวิ ทยาลั ย จะด าเนิ น การปรับ ข้อ มูล ผ่ า นระบบการจ่า ยตรงของกรมบัญ ชีก ลาง โดยต้ อ ง
ดาเนิ น การผ่ านระบบ e-Payroll ของระบบกรมบัญชีก ลางผ่ านทางช่อ งทาง https://www.cgd.go.th
เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ ส่วนบุคลากรประเภทอื่นๆ ดาเนินการประสานกองคลังและ
พัสดุเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ชื่องาน/รายละเอียด
งานบาเหน็จความชอบ
1) ข้าราชการและลูกจ้างประจา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
2) ข้าราชการและลูกจ้างประจา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2562)
3) พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราง
(1 ตุลาคม 2562)

จานวนในการ
ดาเนินการ
(ครั้ง)

จานวนบุคลากร
ที่ได้รับบริการ
(คน)

1
1
1

77
69
427

69

ลูกจ้างชั่วคราว
13

พนักงานราชการ

345

พนักงานมหาวิทยาลัย
14
15

ลูกจ้างประจา

55
62

ข้าราชการ/
0

ณ 1 ต.ค.62
ณ 1 เม.ย.62

50

100

ข้าราชการ/

ลูกจ้างประจา

55
62

14
15

150

200

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
345

250

300

350

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

13

69
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งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชั้นตรา

จานวน
1
3
3
6
37
15
1
14
43
1

มหาวชิรมงกุฎ
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
จัตุรภรณ์ช้างเผือก
จัตุรภรณ์มงกุฎไทย
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
เหรียญจักรพรรดิมาลา

4. งานวิเคราะห์อัตรากาลัง กาหนดตาแหน่ง และพัฒนาบุคลากร
4.1 การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มีผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจานวน 35 ราย
อยู่ระหว่างการดาเนินการ 23 ราย ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 12 ราย แยกออกเป็นได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ 6 ราย และไม่ได้รับการแต่งตั้ง 6 ราย ดังแสดงในแผนภาพการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ

การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการประจาปี 2562
ไม่ได้รบั แต่งตั้ง
17%
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง
17%

อยู่ระหว่างการ
ดาเนิ นการ
66%
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4.2 รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2562
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ/จานวน ผลงานที่ส่ง

1 ผศ.นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์

หนังสือเรื่อง English for Laptop Salespeople

2 ผศ.สุชาติ หัตถ์สุวรรณ

หนังสือเรื่อง เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

3 ผศ.ธวัชชัย สอนสนาม

หนังสือเรื่อง ฉนวนไฟฟ้าและการเบรกดาวน์

4 รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล

หนังสือเรื่อง จิตวิทยา : แนวคิดพืน้ ฐานแห่งการเรียนรู้

5 ผศ.ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ

ตาราเรื่อง ทักษะและเทคนิคการสอน

6

ตาราเรื่อง คาอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ค้าประกัน จานอง

ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา

7 ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม

หนังสือเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทางการศึกษา

8 ผศ.ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล

ตาราเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

9 ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน์

หนังสือเรื่อง วัสดุเชิงประกอบ

10 ผศ.สถาพร จารัสเลิศลักษณ์

หนังสือเรื่อง สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพรายในเครื่องรับ LCD TV

11 ผศ.ดร.วาริด เจริญราษฎร์

หนังสือเรื่อง ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา
บทความวิชาการ
1) เรื่อง การจัดการศพตามวิถีอิสลามกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

12 ผศ.กิติยา โต๊ะทอง

2) เรื่อง จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางจริยศาสตร์อิสลาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี
13 วิเชียรโหตุ

หนังสือเรื่อง อาหารและโภชนาการ

14 ผศ.ดร.นิรมล บางพระ

บทความวิชาการเรื่อง ความรุนแรงต่อสตรีในสื่อมวลชน

15 ผศ.ธนพล สมพลกรัง

ตาราเรื่อง การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์

16 ผศ.ณิชชา ชานิยนต์

หนังสือเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

17 ผศ.ว่าที่ ร.ต. สุชาติ คุ้มสุทธิ

ตาราเรื่อง การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

18 ผศ.ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เกตุทอง

หนังสือเรื่อง เทคโนโลยีสมาร์ทกริดและสมองกลฝังตัว

4.3 ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรประจาปี 2562 จานวน 1 ราย
ที่
1

ชื่อ-สกุล
อาจารย์วาสินี จิรสิริ

คณะ
ครุศาสตร์

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

P a g e | 20

4.4 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ประเภทผู้บริหารประจาปี 2562 จานวน 3 ราย
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นายจิรายุ พลับสวาท
นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
นางบุษบา กอศรีสกุล

ตาแหน่ง
สังกัด
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี สานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
กองกลาง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน

4.5 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับชานาญการประจาปี 2562 จานวน 15 ราย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
นายมานิตย์
กุศลคุ้ม
นางสาวกิตชิ า
ธรณ์ชยะ
นางสาวธนวรรณ มั่นอ่วม
นางโสธิตภา
เมืองศิริ
นางสาวขวัญพัฒน์ เจือจันทร์
นางสาวพชรวรรณ หนูบ้านยาง
นางสาวเนตรรุ้ง
อยู่เจริญ

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจินดารัตน์

จันทร์รุ่งทวีกุล บุคลากร

นางศราวรรณ
นางสาวชัชนีวรรณ
นางสาวชนิดาภา
นายทนงศักดิ์
นายภูดิศ
นายฌิรพัฒน์
นางนิ่มนุช

ขาค้า
วังนาค
โชติเอี่ยม
เคล้าละม่อม
ทานาเมือง
ภู่ทอง
เพ็งพุฒ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
บรรณารักษ์
นักวิชาการศึกษา
วิศวกร
ผู้ปฏิบัตงิ านพัสดุ

สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองคลังและพัสดุ

4.6 งานประชุมคณะกรรมการประจาปี 2562
ที่
1
2
3
4
5

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร

จานวนครั้ง
7
3
10
8
7
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4.7 การจัดทาการ์ดวันเกิดประจาปีประจาปี 2562 กองพัฒนาระบบบริหารได้ดาเนินการจัดทา
การ์ดอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังแสดงในแผนภูมกิ ารจัดทาการ์ดวันเกิด
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

แผนภูมิการจัดทาการ์ดวันเกิดประจาปี 2562
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4.8 การจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรประจาปี 2562
โครงการ

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ

1. นางสาวดุษฎี พงษ์ทรัพย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน 2. นางสาวจิตติมา สรวยโภค
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 3. นายมานิตย์ กุศลคุ้ม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

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 ฤทธิ์จารูญ
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 ทานาเมือง
27. นางสาวชนิดาภา โชติเอี่ยม
28. นางสาวชัชนีวรรณ วังนาค
29. นางศราวรรณ ขาค้า
1. อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์
2. อาจารย์วิชยั สีแก้ว
3. ผศ.ธัชกร วงษ์คาชัย
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

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2562
ณ อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท หาดเจ้า
สาราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

