
ท่ี งานท่ีท า ผลลัพท์ของงาน ผลการด าเนินงานปัจจุบัน งานท่ีจะต้องด าเนินการต่อ ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานและ
ข้าราชการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบตุลาคม 
และเมษายน

-ด าเนินการส่งไฟล์แบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนบัสนุนให้แก่
หน่วยงานตามก าหนด
-ติดตามแบบข้อตกลงภาระงานพนักงานสาย
วิชาการ ปีการศึกษาท่ี 1/2562 (รอบเมษายน 
2563) หน่วยงานด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตรบ
ทุกหน่วยงาน
-ด าเนินการตรวจสอบเอกสารสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานส่งกลับ
มายังสทบ. ท้ังพนักงานสายวิชาการและสาย
สนับสนุน จากท้ังหมด 44 หน่วยงาน ตรวจ
เสร็จเรียบร้อยจ านวน 28 หน่วยงาน ส่งแก้ไข
จ านวน 5 หน่วยงาน และยังไม่ส่งกลับ จ านวน 
11 หน่วยงาน

- เตรียมประเมินผลการปฏิบัติงานและเล่ือน
เงินเดือนพนักงานและข้าราชการ รอบตุลาคม
 2563 
- ติดตามแบบข้อตกลงภาระงานของพนักงาน
สายวิชาการและข้าราชการ ปีการศึีกษาท่ี 
2/2562 (รอบตุลาคม 2563)
- ด าเนินการแจ้งหน่วยงานจัดท าสัดส่วนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
วิชาการและข้าราชการปีการศึกษา 2563

ปัญหาท่ีพบ : พนักงานสายวิชาการและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองการประเมิน ยังไม่เข้าใจการใช้ระบบบันทึกข้อตกลงภาระ
งานและหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ จึงท าให้ด าเนินการไปได้
อย่างล่าช้า

2 เจรจาค่าตอบแทนผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (บม)

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (บม) ได้รับเงินเดือน
ตามโครงสร้างเงินเดือนผู้บริหารด้วยความ
ยุติธรรมและเหมาะสมกับภาระงาน
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (บม) ท่ีหมดวาระ 
ได้รับการปรับโครงสร้างเงินเดือนผู้บริหารกลับ
เข้าสู่ฐานเงินเดือนพนักงาน

- ด าเนินการเจรจาค่าตอบแทนผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (บม) เข้าสู่โครงสร้างเงินเดือน
ผู้บริหาร ท้ังหมด 9 คน เจรจาใหม่ 5 คน, 
เจรจาคร้ังท่ี 2 เน่ืองจาก ด ารงต าแหน่งวิชาการ
 จ านวน 3 คน, เจรจาคร้ังท่ี 2 เน่ืองจาก 
รายงานตัวกลับจากต่างประเทศ จ านวน 1 คน
- ด าเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนผู้บริหาร
กลับเข้าสู่ฐานเงินเดือนพนักงาน จ านวน 5 คน

- อัพเดตฐานข้อมูลผู้บริหารมหาวิทยาลัย (บม)
- ด าเนินการเจรจาค่าตอบแทนผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (บม) เข้าสู่โครงสร้างเงินเดือน
ผู้บริหาร เม่ือมีการแต่งต้ังด ารงต าแหน่งใหม่
- ด าเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนผู้บริหาร
กลับเข้าสู่ฐานเงินเดือนพนักงาน เม่ือส้ินสุด
วาระด ารงต าแหน่ง

- การเจรจาต้องมีการให้เหตุผลถ้ามีการเจรจาค่าตอบแทนไม่
เป็นไปตามสูตร บางหน่วยงานหรือเจ้าตัวไม่ได้ส่งเอกสาร
ช้ีแจงมาให้ ท าให้ต้องรอเอกสารช้ีแจง
- คณะกรรมการไม่เห็นชอบกับจ านวนเงินท่ีเจ้าตัวเสนอ ท าให้
ต้องใช้เวลาในการเจรจาเพ่ิมเติม
- เอกสารรายงานตัวกลับล่าช้าจากต่างประเทศล่าช้า
- ค าส่ังในการแต่งต้ังผู้บริหารมาถึงสทบ.ล่าช้า

3 ค่าตอบแทน PBBS ด าเนินการจัดท าเอกสารและตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการขออนุมัติการบริหารและการจ่าย
ค่าตอบแทนการบริหารงานแบบ Program 
Plan Budgeting System (PPBS) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

- ด าเนินการส่งไฟล์รายละเอียดการจ่ายเงิน 
PBBS รายบุคคลต่อเดือนและไฟล์รายละเอียด
การจ่ายเงิน PBBS รายบุคคลต่อปีงบประมาณ 
ให้แก่คณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา เพ่ือให้
หน่วยงานพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน PBBS
- ด าเนินการเบิกจ่าย PBBS แล้ว 12 คร้ัง 10 
หน่วยงาน

- ด าเนินการส่งไฟล์รายละเอียดการจ่ายเงิน 
PBBS รายบุคคลต่อเดือนและไฟล์
รายละเอียดการจ่ายเงิน PBBS รายบุคคลต่อ
ปีงบประมาณ ให้แก่คณบดีหรือหัวหน้า
ภาควิชา ให้แก่หน่วยงานท่ีประสงค์จะขอ
เบิกจ่าย PBBS ภายในปีงบประมาณ 2563
- ด าเนินการเบิกจ่าย PBBS (งานต่อเน่ือง)

- กรอบ สนย. ยังไม่ผ่านการอนุมัติ ท าให้ต้องรอเอกสารใน
ส่วนน้ี
- ขาดเอกสารช้ีแจงกรณีค่าตอบแทนPBBS เกินโครงสร้าง แต่
ไม่เกินร้อยละ 20
- เอกสารจากหน่วยงานมีข้อผิดพลาด
- สทบ.จัดท าไฟล์ส่งหน่วยงานผิดพลาด ในกรณีคนบรรจุใหม่ 
คนลาออก

งานก ากับดูแล - กลุ่มงานสิทธิประโยชน์

สรุปผลการด าเนินงาน ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจ าปี พ.ศ. 2563

งานก ากับดูแล - กลุ่มงานค่าตอบแทน
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ท่ี งานท่ีท า ผลลัพท์ของงาน ผลการด าเนินงานปัจจุบัน งานท่ีจะต้องด าเนินการต่อ ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการด าเนินงาน ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจ าปี พ.ศ. 2563

1 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ 
ช้างเผือกและมงกุฎไทย

บุคลากรได้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิ

ด าเนินการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทันตามก าหนด

 - เดือนกันยายน เตรียมด าเนินการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชฯ ประจ าปี 2564
- จัดท าฐานข้อมูลการรับ-ส่งคืน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ปัญหาเร่ืองท่ีจัดเก็บและการเก็บรักษาเคร่ืองราชฯ  สทบ .
จะต้องมีเก่ียวกับความประพฤติของบุคลากร

2 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรก
คุณาภรณ์

ผู้กระท าความดีความชอบท่ีประสงค์ขอรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ ได้รับ
พระราชทานฯ ตามหลักเกณฑ์

ด าเนินการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทันตามก าหนด

- จัดท าฐานข้อมูลการรับ-ส่งคืน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

หากมีระบบฐานข้อมูลผู้มีอุปการคุณกับมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยในการตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคลได้

3 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  - จัดประชุมคณะกรรมการ กสช.ฯและจัด
ประชุมใหญ่ได้ตามแผนท่ีก าหนด 
  - ติดต่อประสานงานเร่ืองกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ ตลอดท้ังปี และ สมาชิกรับทราบเร่ืองการ
เติบโตของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

 1. ด าเนินการเร่ืองการสมัครสมาชิก กสช./ 
ลาออกจากการเป็นสมาชิก (ตลอดท้ังปี)
 2. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

 - เดือนกรกฎาคม 2563 เตรียมการจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
 - ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใน
เดือนสิงกาคม ตุลาคม และธันวาคม 2563 
 - ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

1. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 
ส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตามแผนท่ีก าหนด
2. ควรเพ่ิมการส่ือสารให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
มากข้ึนกว่าเดิม

4 ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม บุคลากรได้รับการประกันอุบัติเหตุ 1. จัดท าประกันอุบัติเหตุส าหรับบุคลากรได้
ตามแผนท่ีก าหนด โดยเร่ิมกรมธรรม์ต้ังแต่วันท่ี
 30 มี.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564
2. ประกันอุบัติเหตุส าหรับบุคลากร (ตลอดปี)

งานต่อเน่ือง ควรเพึ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรพกบัตรประกัน
อุบัติเหตุติดตัวไว้ตลอดเวลา

5 ค่าชดเชย ด าเนินการจ่ายค่าชดเชยให้กับบุคลากรท่ี
เกษียณอายุและเลิกจ้าง

1. จัดท าข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ.
2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
2. ปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการเร่ือง
ค่าชดเชยส าหรับผู้เกษียณอายุจ านวน 17 คน 
เลิกจ้าง/ หมดสัญญาจ้างจ านวน 2 คน

เดึือนกันยายน เตรียมด าเนินการเร่ือง
ค่าชดเชยส าหรับพนักงานท่ีเกษียณอายุ
ประจ าปี 2563 จ านวน 26 คน

1. ควรมีการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบ
ระยะยาวและมีการเตรียมการจัดสรรเงินให้เพียงพอในอนาคต  
2. ควรพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ท่ีเสียชีวิตขณะ
ปฏิบัติงานให้ มจธ. ด้วย (ตามสัดส่วน)

6 บ าเหน็จบ านาญ ด าเนินการ/ ประสานการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญและเงินอ่ืนใดให้กับข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างประจ าท่ีออก
จากราชการ/ เกษียณอายุ/ เสียชีวิต

ปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการเร่ืองบ าเหน็จ
บ านาญส าหรับข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ
และลูกจ้างประจ าจ านวน 25 คน

งานต่อเน่ือง การด าเนินการส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีออกจาก
ราชการเน่ืองจากเกษียณอายุ ควรด าเนินการให้ทันก่อนวันท่ีมี
ผลเกษียณอายุ เพ่ือใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างต่อเน่ือง
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ท่ี งานท่ีท า ผลลัพท์ของงาน ผลการด าเนินงานปัจจุบัน งานท่ีจะต้องด าเนินการต่อ ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการด าเนินงาน ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจ าปี พ.ศ. 2563

7 สวัสดิการงานศพ ด าเนินการเร่ืองสวัสดิการงานศพให้บุคลากรได้
ถูกต้องและทันตามก าหนด

1. ปีงบประมาณ 2562 จัดสวัสดิการงานศพ
ส าหรับบุคลากร ผู้มีอุปการคุณและบุคลากรใน
ครอบครัว จ านวน 79 คน
2. ปีงบประมาณ 2563 (ณ 31 มีนาคม 2563) 
จัดสวัสดิการงานศพส าหรับบุคลากร ผู้มีอุปการ
คุณและบุคลากรในครอบครัว จ านวน 34 คน
3. ปรับข้ันตอนการด าเนินการเบิกจ่ายค่าพวง
หรีด

งานต่อเน่ือง ควรจึัดท าฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าพวงหรีด เพ่ือก าหนด
ระยะเวลาการเบิกจ่าย และประกาศเป็นข้อตกลงการ
ให้บริการ (SLA) ต่อไป

8 โครงการจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาล

ด าเนินการเพ่ิมสิทธ์ิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ให้กับข้าราชการ ข้าราชการบ านาญและ
ลูกจ้างประจ า

ด าเนินการได้ตามท่ีก าหนด งานต่อเน่ือง สทบ. ต้องติดตามข้อมูลและด าเนินงานให้ทันตามรอบเวลาท่ี
ก าหนด

9 หนังสือรับรองเคหะสงเคราะห์ ด าเนินการออกหนังสือรับรองเคหะ สงเคราะห์
ให้บุคลากรภายใน 1 วันท าการ

1. ปีงบประมาณ 2562 จัดท าหนังสือรับรอง
เคหะสงเคราะห์จ านวน 77 คน
2. ปีงบประมาณ 2563 (ณ 31 มีนาคม 2563) 
จัดท าหนังสือรับรองเคหะสงเคราะห์จ านวน 35
 คน
3. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงสินเช่ือ
เคหะสงเคราะห์กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
หนังสือรับรองออนไลน์

-

10 สิทธ์ิบุตรเข้าศึกษาต่อใน มจธ. บุตรของบุคลากรเข้ารับการศึกษาใน มจธ. ได้
ตามหลักเกณพ์ท่ีก าหนด

ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ย่ืนสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อใน
 มจธ. จ านวน 8 คน

- สทบ.ควรมีฐานข้อมูลและคาดการณ์จ านวนผู้ย่ืนสิทธ์ิในระยะ
ยาวได้

11 คัดเลือกข้าราชการ/ 
ลูกจ้างประจ าดีเด่น

ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า
ดีเด่นได้ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการได้ตามท่ีก าหนด เดือนพฤศจิกายน เตรียมการด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ าดีเด่น
ประจ าปี 2563

การตรวจสอบบุคคล  สทบ.จะต้องมีข้อมูลเบ้ืองลึกของ
บุคลากรเก่ียวกับพฤติกรรม

12 งานเกษียณอายุ /งานปีใหม่ ปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการสวัสดิการ ด าเนินการจัดงานได้ตามแผนท่ีก าหนด เร่ิมเตรียมการจัดงานเกษียณอายุประจ าปี 
2563 ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2563

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 
ส่งผลต่อรูปแบบการจัดงาน/ การด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

13 โครงการสวัสดิการเลือกได้ พนึักงานท่ีบรรจุต้ังแต่วันท่ี 7 มีนาคม 2546 
เป็นต้นไป สามารถเลือกสวัสดิการการเบิกค่า
รักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมกับตนเองและ
ครอบครัวได้

ด าเนินการจัดท าประกาศ มจธ. ว่าด้วย 
โครงการสวัสดิการเลือกได้ พ.ศ.2563 ก าหนด
เร่ิมโครงการต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย.
 2565

งานต่อเน่ือง ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธ์ิรับทราบข้อมูลอย่างต่อเน่ือง

14 งานเชิดชูเกียรติบุคลากร
ประจ าปี 2562

รับมอบงานเชิดชูเกียรติบุคลากรจากส านัก
งานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อยู่ระหว่างด าเนินการ - เร่ิมเตรียมการจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร
ประจ าปี 2563 ต้ังแต่เดือนมกราคม 2563
- ด าเนินการคัดเลือกรายช่ือผู้ได้รับรางวัลเชิด
ชูเกียรติ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563
- จัดงานวันท่ี 20 มกราคม 2564

- เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 
ส่งผลต่อรูปแบบการจัดงาน/ การด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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ท่ี งานท่ีท า ผลลัพท์ของงาน ผลการด าเนินงานปัจจุบัน งานท่ีจะต้องด าเนินการต่อ ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการด าเนินงาน ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจ าปี พ.ศ. 2563

15 ประกึันสุขภาพคุ้มครองการ
ติดเช้ือไวรัส Covid-19

บุคลากรไดึ้รับการคุ้มครองกรณีติดเช้ือไวรัส 
Covid-19

1. ด าเนินการประกันสุขภาพคุ้มครองการติด
เช้ือไวรัส Covid-19 ส าหรับบุคลากรจ านวน 
2,788 คน
2. ด าเนินการประสานการประกัน Covid-19 
ส าหรับบุคคลในครอบครัวของบุคลากรจ านวน 

- -

1
1.1 การสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน

หน่วยงานได้บุคลากรท่ีมีสมรรถนะท่ีต้องการใน
เวลาอันรวดเร็วและมีต้นทุนในการสรรหา
คัดเลือกน้อย

เปิดสอบแข่งขันรอบย่อยและเปิดสอบคัดเลือก
ตลอดปี 
อุปสรรค - เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 จึง
ท าให้ไม่สามารถเปิดสอบแข่งขันรอบใหญ่
ตามปกติได้ จึงต้องปรับเปล่ียนกระบวนการ
ด าเนินการงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย
เปิดสอบแข่งขันรอบย่อยโดยพิจารณาจาก
ความจ าเป็นเร่งด่วนของต าแหน่งงานน้ันๆ

ด าเนินการปรับปรุงระบบการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

งานในการสรรหาท่ีจะต้องติดตามให้ทัน เพ่ือมิให้เกิดการค่ัง
ค้างได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 90 วัน  การติดตาม
ผลสอบภาษาอังกฤษของสายวิชาการ งานตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมและงานตรวจประวัติการศึกษา และงานเก็บเข้า
แฟ้มเข้าไฟล์ต่างๆ

1.2 การจัดท าและต่อสัญญา
จ้างพนักงาน

พนักงานได้รับการต่อสัญญาจ้างไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด

การด าเนินงานปัจจุบัน
1. สทบ. แจ้งติดตามให้หน่วยงานจัดส่งแบบ
ประเมินก่อนครบสัญญาจ้างล่วงหน้า 6 เดือน
2. เสนอแบบรายงานผลการประเมินต่อ
อธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาจ้าง
3. เสนอสัญญาจ้างต่อรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล 
เพ่ือลงนามในสัญญาจ้าง

- ทบทวนระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย การ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
กลุ่มวิชาการ อาจารย์พิเศษ และพนักงาน
สมทบในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2561
- ทบทวนสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้าย
สัญญาจ้าง 
- ปรับปรุงแนวทางการต่อสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
เกณฑ์การพิจารณษ

อุปสรรค
- ยังพบการคงค้างการต่อสัญญาจ้างจากหน่วยงาน จึงท าให้
พนักงานบางรายไม่สามารถด าเนินการต่อสัญญาจ้างได้ทันตาม
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
- ยังพบหลักการพิจารณาขอพิจารณาต่อสัญญาของหน่วยงาน
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จึงท ามห้เกิด
การส่งเอกสารกลับ เพ่ือให้หน่วยงานทบทวนผลการพิจารณา
การต่อสัญญา

1.3 การคิดประสบการณ์การ
ท างาน

สร้างความสามารถในการแข่งขันกับองค์กร
ภายนอก จูงใจบุคลากรใหม่

คิดประสบการณ์การท างานให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างทุกกลุ่มและทุกต าแหน่ง

- ทบทวนเกณฑ์การคิดประสบการณ์การ
ท างาน

ปัจจุบันหน่วยงานต้องการปรับประสบการณ์ให้กับบุคลากรท่ี
เคยปฏิบัติงานกับหน่วยงานมาก่อน ซ่ึงควรจะท าเกณฑ์การ
ปรับประสบการณ์ให้ชัดเจน เพ่ือมิให้ลักหล่ันกัน

งานก ากับดูแล - กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
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ท่ี งานท่ีท า ผลลัพท์ของงาน ผลการด าเนินงานปัจจุบัน งานท่ีจะต้องด าเนินการต่อ ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการด าเนินงาน ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจ าปี พ.ศ. 2563

1.4 การประเมินงาน 90 วัน 
และการประเมินทดลองงาน

- บุคลากรรับทราบผลการประเมินในช่วง
ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันบรรจุ
- หน่วยงานแจ้งผลการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานช่วง 90 วันมายัง สทบ. เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป

ก าหนดให้หน่วยงานแจ้งผลการประเมินมายัง 
สทบ. ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 90 วัน

- ทบทวนระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย การ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
กลุ่มวิชาการ อาจารย์พิเศษ และพนักงาน
สมทบในสังกัด มจธ. พ.ศ.2561

อุปสรรค
1. หน่วยงานส่งเอกสารล่าช้า 2. หน่วยงานไม่ได้มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโดยตรงให้มีการแจ้งเตือนในการด าเนินการ 3. 
สทบ.อาจจะต้องมีระบบในการติดตามฯ

2
2.1 พนักงานสายวิชาการ บุคลากรสายวิชาการได้รับการเล่ือนระดับ

ต าแหน่ง และมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ
1.ด าเนึินการเตรียมข้อมูลส าหรับแจ้งคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นของผู้มีคุณสมบัติครบ/ไม่ครบ  ไปยัง
หน่วยงาน
2. อยู่ระหว่างพิจารณากล่ันกรองผลงานของผู้
เสนอขอเล่ือนระดับรอบเมษายน 2563 จ านวน
 26 ราย

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและ
หน่วยงานในการส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรให้เล่ือนระดับตามแนวทางท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ประชาสัมพันธ์ระบบออกรายงาน
แบบฟอร์มเพ่ือย่ืนเสนอขอเล่ือนระดับ
พนักงานกลุ่มวิชาการ 
3. การแจ้งเตือนเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ท่ีมี
สิทธ์ิย่ืนเสนอขอเล่ือนระดับได้ในรอบตุลาคม 
2563 ไปยังหน่วยงานเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดท าเอกสาร
4. ปรับปรุงฟอร์มแบบสรุปภาระงานย้อนหลัง
ในรอบ ต.ค. 63 เป็นต้นไป (เน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงช่ือหัวข้อผลงานท่ีกรอกในระบบ
 MyEvaluation)

1. ทักษะในการน าเสนอการเขียนแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเล่ือนระดับ
พนักงานฯ ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีตนเองท า  
ผลกระทบ/การน าไปใช้ประโยชน์ จากผลงานท่ีเกิดข้ึนท่ีต้อง
ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2. การให้ความส าคัญของผู้บังคับบัญชาในการร่วมก าหนด
ทิศทางความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพของบุคลกร
ภายใต้สังกัด รวมถึงผลักดันบุคลากรเล่ือนระดับต าแหน่ง
พนักงาน 

2.1 พนักงานสายวิชาชีพอ่ืนๆ บุคลากรสายวิชาชีพได้รับการเล่ือนระดับ
ต าแหน่ง และมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ

1.ด าเนินการแจ้งเก่ียวกับคุณสมบัติของ
บุคลากรไปยังหน่วยงาน (คุณสมบัติครบ/ไม่ครบ)
2.อยู่ระหว่างพิจารณากล่ันกรองผลงานผู้เสนอ
ขอเล่ือนระดับรอบเมษายน 2563 จ านวน 23 
ราย 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรและ
หน่วยงานในการส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรให้เล่ือนระดับตามแนวทางท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด
2. .การแจ้งเตือนเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ท่ี
เสนอขอเล่ือนระดับได้ในรอบตุลาคม 2563
รับทราบในเบ้ืองต้นเพ่ือให้เตรียมความพร้อม
ในการเล่ือนระดับได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด

1. ทักษะในการน าเสนอการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Evaluation Report) ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นค่า
งานในระดับท่ีต้องการจะเล่ือนได้อย่างชัดเจน
2.การให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการเล่ือน
ระดับเป็นความเห็นท่ัวไป ยกค าส าคัญจากเกณฑ์มาใช้ ยัง
ไม่ใช่ความเห็นท่ีช่วยสนับสนุนหรือบ่งช้ีถึงการปฏิบัติงานท่ี
อธิบายถึงค่างานของผู้เสนอขอเล่ือนระดับ 

การเล่ือนระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
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3 การก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ

บุคลากรสายวิชาการได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ และมีความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาชีพ

ก าหนดการประชุมปีละ 4 คร้ัง (3 เดือนต่อคร้ัง)
- อยู่ระหว่างพิจารณาผลงานวิชาการ และเสนอ
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ
- อยู่ระหว่างพิจารณาสรุปผลการประเมินผล
งานวิชาการ

อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอปรับปรุงข้อบังคับ
ฯ ปี 2563

1. ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ท่ีฝ่ายเลขานุการทาบทามส่วนใหญ่มีภารกิจ
มาก ส่งผลให้ไม่รับประเมินผลงานวิชาการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิฯ บางท่านส่งผลประเมินกลับมาล่าช้า

4 การต่อวาระผู้บริหารระดับ บ มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารระดับ บ ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมีศักยภาพ

1. ประเมินบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร 
จ านวน 2 ราย  
2. ยังไม่มีต าแหน่งบริหารท่ีครบวาระ

การสรรหาผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้า
กลุ่มงานให้มีคุณสมบติเหมาะสมและทันต่อ
เวลา

มจธ. ยังพัฒนาคนท างานได้ไม่ทันในหลายต าแหน่ง  (บุคลากร
ต้องการโตข้ึนแต่กลัวงานท่ีจะต้องบริหารจัดการเร่ืองคน)

5 การท างานข้ามหน่วยงาน บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้ท างานข้าม
หน่วยงานเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนา
หน่วยงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

การด าเนินการปัจจุบัน
มีผู้ท างานข้ามหน่วยงานท้ังภายใน (75 ราย) 
และภายนอก (4 ราย) 
- สทบ.มีหนังสือเวียนแจ้งทบทวนข้ันตอนและ
แนวทางการจัดท าข้อตกลงการท างานข้าม
หน่วยงาน (บันทึกข้อความ สทบ.ท่ี ศธ 5801.8
 ลว. 5 ต.ค. 2561)

ติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีท างานข้ามหน่วยงาน

อุปสรรค
1) การท่ีหน่วยงานไม่มีการตรวจสอบหรือแจ้งช่ือกรณีท่ีมีการ
ปฏิบัติงานข้ามหน่วยงานของบุคลากรในสังกัด ส่งผลต่อการ
ตัดจ่ายค่าตอบแทนการท างานข้ามหน่วยงานให้ทันกับรอบ
ปีงบประมาณ
2) กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่เอ้ือให้บุคลากร
ท างานข้ามหน่วยงาน หรือเข้ามาช่วยงานส่วนกลาง มจธ.

6 การเปล่ียนต าแหน่ง บุคลากรได้รับการเปล่ียนต าแหน่งตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ

อยู่ระหว่างด าเนินการเปล่ียนต าแหน่งพนักงาน
จากพนักงานช่วยบริหาร(พ) เป็น นัก
บริหารงานท่ัวไป (จ) จ านวน 1 คน

การส่ือสารท าความเข้าใจให้หน่วยงานและ
บุคลากรทราบถึงกระบวนการเสนอขอเปล่ียน
ต าแหน่ง ผ่านทุกช่องทางต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย

อุปสรรค
บุคลากรหรือหน่วยงานไม่ทราบกระบวนการในการเปล่ียน
ต าแหน่ง ท าให้ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
เช่น การวางแผนในการขอเปล่ียนกรอบอัตราก าลัง การ
เพ่ิมพูนทักษะของบุคลากรเพ่ือการเปล่ียนต าแหน่ง (การ
อบรมตามเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ)

7 การตัดโอน การโอนย้าย หรือ
การ Rotation

บุคลากรได้รับการตัดโอนไปยังหน่วยงานท่ี
เหมาะสม

มีการด าเนินงานเร่ืองการตัดโอน โอนย้าย 
อัตราของพนักงาน ตามความเหมาะสมของ
ต าแหน่งงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ

หารือแนวทางก าหนดเป็นนโยบายการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และก าหนดให้เป็นส่วน
หน่ึงท่ีชัดเจนของระบบ Career Path

 - ต้องส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้เห็นประโยชน์ของการ 
Rotation 
 - ด าเนินการสร้างระบบการ Rotation ให้ชัดเจน
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8 การลาออก บุคลากรได้รับการอนุมัติให้ลาออกจาก
มหาวิทยาลัย

พนักงานลาออกเฉล่ียปีละ 30 - 35 คน  
ลูกจ้างลาออกเฉล่ียปีละ 80-90 คน

พิจารณาการท า Exit Interview  เพ่ือทราบ
สาเหตุการลาออกท่ีเท้จริง

อุปสรรค
1. ไม่สามารถด าเนินการอนุมัติการลาออกของบุคลากรได้ทัน
ตามก าหนด 
2. ไม่มีระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจสอบการเป็นนักเรียนทุน  
สทบ.ควรมีสถิตการลาออกและอัพเดทให้ทันสมัยเสนอรอง
บุคคลฯ ไปพร้อมกับการเสนอข้อมูลลาออกแต่ละคร้ัง
3. การตรวจสอบภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า

9 การจัดท าค าส่ังแต่งต้ังบุคคล
ด ารงต าแหน่งบริหาร/
รักษาการในต าแหน่งบริหาร/
รักษาการแทนต าแหน่ง
บริหารบริหาร

ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังได้ก่อนครบวาระ
หรือทันเวลา

ด าเนินการได้ตามก าหนดเป็นส่วนใหญ่ ประสานงานเจ้าหน้าท่ีบุคคลของหน่วยงาน
อย่างต่อเน่ือง

กรณีการออกค าส่ังแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหรือรักษาการ
หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
ทางหน่วยงานต้องส่งเอกสารให้ทันเข้าท่ีประชุมจึงจะ
ด าเนินการได้ทันเวลา

3
1 การเล่ือนเงินเดือน ข้าราชการได้รับการเล่ือนเงินเดือนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด
การด าเนินการปัจจุบัน 
- ในการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ คร้ังท่ี 1 วันท่ี
 1 เม.ย. 63 มีข้าราชการรวม 106 ราย 
ข้าราชการกลุ่มวิชาการ 68 ราย, ข้าราชการ
กลุ่มวิชาชีพฯ 38 ราย มีข้าราชการได้รับ
เงินเดือน 105 ราย, ข้าราชการได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ 1 ราย

งานต่อเน่ืองด าเนินงานปีละ 2 คร้ัง

2 การลาออก ข้าราชการได้รับการอนุมัติให้ลาออกจาก
ราชการ

ปี 2563 ยังไม่มีข้าราชการลาออก ปัจจุบันมี
ข้าราชการ จ านวน 106 ราย ณ 1 มี.ค. 63

การบริหารงานข้าราชการ
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4
1 การบริหารระบบทะเบียน

ประวัติ
- จัดเก็บแฟ้มประวัติของลูกจ้างประจ าให้เป็น
ปัจจุบัน

- จัดเก็บแฟ้มประวัติของลูกจ้างประจ า ณ วันท่ี
 1 เม.ย. 63 
จ านวน 36 แฟ้ม

งานต่อเน่ือง สทบ.จะต้องบริหารจัดการเวลา ปิดงานการอนุมัติจ้างในแต่ละ
ราย และเก็บแฟ้มประวัติให้เป็นระเบียบ หรืออาจจะต้อง
เปล่ียนเป็นการเก็บข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนระบบ
เอกสาร

2 การเล่ือนเงินเดือน ลูกจ้างประจ าได้รับการเล่ือนเงินเดือนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด

ในการเล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าคร้ังท่ี 1 
วันท่ี 1 เม.ย. 63 มีหน่วยงานท่ีส่งเอกสารมา
ท้ังส้ิน 13 หน่วยงาน มีลูกจ้างประจ ารวม 36 
ราย ซ่ึงมีโควต้าส าหรับการเล่ือนข้ัน 1 ข้ัน
เท่ากับร้อยละ 15 ของลูกจ้างประจ า ณ วันท่ี 1
 มี.ค. 63 ซ่ึงการเล่ือนข้ันค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ าคร้ังน้ีมีโควต้าส าหรับเล่ือนข้ัน 1 
ข้ันท้ังปี จ านวน 5.4 ราย โดยใช้ไปท้ังส้ิน 5 ราย

งานต่อเน่ือง หน่วยงานมีการเล่ือนเงินเดือนลูกจ้างท่ีหลากหลายแตกต่าง
กันแต่ละหน่วยงาน อาจเกิดการลักหล่ันกัน เม่ือลูกจ้างต่าง
หน่วยงานมีพูดจาและเปรียบเทียบกัน จะเกิดความรู้สึกไม่พึง
พอใจในอัตราท่ีตนเองได้รับ ในเร่ืองน้ี สทบ. จะต้องมีการ
เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนให้ใกล้เคียงกัน หรือต้องมีค าตอบ
ชัดเจนในเร่ืองเงินเดือนท่ีข้ึนท่ีแตกต่างกัน

3 โครงการจ่ายตรงเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการ

ข้อมูลในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนเป็นปัจจุบัน การด าเนินการปัจจุบัน คือ ท าท้ังในระบบ HPB
 และ โครงการจ่ายตรงเงินเดือน 
- การบริหารระบบทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
- การเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า 
- การปรับระดับ/เปล่ียนต าแหน่งให้แก่
ลูกจ้างประจ า 
- การแต่งต้ังให้ข้าราชการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
- การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
- การบริหารกรอบอัตราของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า 

งานต่อเน่ือง ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานให้ทัน รับรู้ข่าวสารท่ีจะใหม่ๆ
 ให้ทัน

4 การปรับระดับ/เปล่ียน
ต าแหน่งให้แก่ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างประจ าได้รับการปรับระดับ/เปล่ีน
ต าแหน่งโดยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ในปี 2563 ยังไม่มีการปรับระดับต าแหน่ง/
เปล่ียนต าแหน่งให้แก่ลูกจ้างประจ า

การส่ือสารท าความเข้าใจให้หน่วยงานทราบ
ถึงกระบวนการผ่านทุกช่องทางต่าง ๆ ของ 
มจธ. อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย

การบริหารงานลูกจ้างประจ า
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5 การลาออก ข้าราชการได้รับการอนุมัติให้ลาออกจาก
ราชการ

ลูกจ้างประจ ายังไม่มีการลาออก ปัจจุบันมี
ลูกจ้างประจ าจ านวน  
36 ราย ณ 1 มี.ค. 63

ควรมีโครงการดูแลหลังเกษียณให้กับลูกจ้างประจ าให้อยู่ได้
หลังเกษียณด้วย

5
1 บริหารแฟ้มประวัติของ

พนักงานแบบไม่ประจ า
- จัดเก็บแฟ้มประวัติของพนักงานแบบไม่
ประจ าให้เป็นปัจจุบัน

- จัดเก็บแฟ้มประวัติของพนักงานแบบไม่
ประจ า ณ วันท่ี 22 พ.ค. 63 มีจ านวน 89 แฟ้ม

งานต่อเน่ือง เปล่ียนเป็นการจัดการข้อมูลลงระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนงาน
เอกสาร

2 การกล่ันกรองการจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถฯ
ประจ าส านักงานอธิการบดี

 ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการ
กล่ันกรองการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถฯ 
ประจ าส านักงานอธิการบดี

ปีงบประมาณ  2563-2565 จ านวนผู้มีความรู้
ความสามารถฯ ประจ าส านักงานอธิการบดีท่ี
ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการฯ 
จ านวน 11 ราย

งานต่อเน่ืองตามข้ันตอนดังน้ี รวบรวม 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในส่วน
ของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ประจ า
ส านักงานอธิการบดีก่อนน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการกล่ันกรองการจ้างฯ จัดท า
วาระการประชุม นัดประชุมคณะกรรมการฯ 
สรุปผลการพิจารณาการประชุมกล่ันกรอง
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ 
ประจ าส านักงานอธิการบดี เสนอต่อ
ส านักงานยุทธศาสตร์เพ่ือเสนอต่อ
คณะท างานด้านเม่ือแผนได้รับอนุมัติการจ้าง
แล้ว หน่วยงานเสนอสัญญาจ้างลงนาม
อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือแผน
ได้รับอนุมัติการจ้างแล้ว หน่วยงานเสนอ
สัญญาจ้างลงนาม 

1. หน่วยงานมีความต้องการจ้างท่ีไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่เพียงพอ
 ส าหรับการค านวณเงินเดือนและประสบการณ์  2. บางคร้ัง
หน่วยงานไม่ได้มีการวางแผนการจ้างไว้ก่อน ท าให้ต้องเร่งด่วน

การบริหารงานพนักงานแบบไม่ประจ า
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3 การบริหารงานลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย

- ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างส าหรับลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยใหม่
- ลูกจ้างมหาวิทยาลัยได้รับการโอนย้าย 
ลาออก และจ่ายค่าชดเชย ได้ทันเวลาและ
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
- ด าเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย

การด าเนินการปัจจุบัน 
- สทบ. ก าลังด าเนินการต่อสัญญาลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาในวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563
- สทบ. ติดตามและแจ้งหน่วยงานท่ียังไม่ส่ง
สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญา ให้
ส่งภายในเดือนสิงหาคม

- ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยท่ีหมด
สัญญาในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2563
- จัดท าระเบียบการบริหารงานลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ เช่น ประเภทของ
ลูกจ้าง สวัสดิการของลูกจ้างประเภทต่างๆ 
การจ้างใหม่ ต่อสัญญา ลาออกและอ่ืนๆ
- ปรับปรุงสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย
'- ปรับปรุงวิธีการติดตามและแจ้งหน่วยงานท่ี
ยังไม่ส่งสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยท่ีหมด
สัญญา ให้ส่งทันตามก าหนด

อุปสรรค
 - ในการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก
หน่วยงานด าเนินการจัดส่งเอกสารมาล่าช้า และมีข้อผิดพลาด
 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อสัญญาได้ก่อนวันท่ีหมด
สัญญา 
- หน่วยงานยังไม่ทราบรูปแบบและวิธีการเล่ือนเงินเดือนท่ีแน่
ชัด เน่ืองจากลูกจ้างฯ ยังไม่มีระเบียบท่ีชัดเจน จึงท าให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินการปรับอัตราค่าจ้าง
- ปัจจุบันการจ้างลูกจ้างมีหลายประเภท สทบ.ต้องจัด
ระเบียบการจ้างท่ีอาจรวมไปถึงการบริหารจัดการลูกจ้างนอก
ระบบด้วย
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4 สมรรถนะของบุคลากร 
(Competency)

- รายงานผลการประเมินสมรรถนะเฉพาะต า
เเหน่ง (Functional Competency Report :
 FCR) เเละเเผนพัฒนารายบุคคล (Individual
 Development Plan : IDP) ส าหรับกลุ่ม
พนักงานวิชาชีพอ่ืนๆ (จ เเละ สว) เเละ
ข้าราชการ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ เเละประเภทท่ัวไป) จ านวน 
765 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ส.ค. 2562)

- การจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลเข้า
ระบบประเมินออนไลน์ (ระบบประเมิน
ออนไลน์ของบริษัทอินดิโก้) ร่วมกับทางส านัก
คอมพิวเตอร์
- เปิดระบบประเมินออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้อง ท้ัง 5 สถานะ (Boss Self 
Subordinate Peer เเละ Customer เพ่ือเข้า
ประเมินในระบบ โดยเเบ่งการเปิดระบบเป็น 3 
รอบ ดังน้ี
       รอบท่ี 1 HRM&HRD เปิดเม่ือ 3 ก.ย. 62 
       รอบท่ี 2 60 หน่วยงานย่อย เปิดเม่ือ 3 
ต.ค.62
       รอบท่ี 3 (เก็บตก) เปิดเม่ือ 17 มิ.ย. 63
'- ประมวลผลข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ GAP ท้ังเชิง
เทคนิค (Technical) เเละเชิงคุณลักษณะ 
(Attribute) ร่วมกับท่ีปรึกษาเช่ียวชาญ (ดร.
วินัย หอมสมบัติ) 
- จัดอบรมเเนวทางการส่ือสารผลการประเมิน
สมรรถนะเฉพาะต าเเหน่ง (Functional 
Competency Report) เเละเเผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) 

- ติดตาม รวบรวม ข้อมูลของเเผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) กับหน่วยงาน(ผู้ท่ีเก่ียวข้อง) 
ท่ียังไม่ยืนยัน IDP กลับมายัง HR
- เปิดระบบประเมินออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้อง ท้ัง 5 สถานะ (Boss Self 
Subordinate Peer เเละ Customer) รอบท่ี
 3 (รอบเก็บตก) เปิดเม่ือ 17 มิ.ย. 63
- ติดตามผู้ท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาท าการประเมิน
ในระบบประเมินให้เเล้วเสร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนด
- ส่ือสารเร่ืองการจัดท าเเผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ให้กับผู้บังคับบัญชา (Boss) -ของส านัก
อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
ร่วมกับบริษัทคินเจน <อยู่ระหว่างการนัด
หมาย>
- ติดตามข้อมูลกลุ่มเพ่ิมเติมให้หน่วยงาน
ตรวจสอบรายช่ือ เเละกรอกข้อมูล เพ่ือเข้า
ร่วมประเมินสมรรถนะเฉพาะต าเเหน่ง กรณี
คนท่ียังไม่ได้เข้าระบบประเมินรอบเเรก 
คงเหลือจ านวน 42 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 4 
ม.ย.63)

- สามารถสรุปประเด็นได้ดังน้ี
1. น าข้อมูลออกจากระบบ 
    ปัญหา/อุปสรรค : จ านวนผู้ถูกประเมิน ไม่เท่ากับจ านวนท่ี
น าข้อมูลเข้าระบบ 
     แนวทางเเก้ไข : ทีมงานตรวจสอบตัวเลขการน าเข้าข้อมูล
ร่วมกับทางส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือสรุปผลท้ังสมรรถนะเชิง
เทคนิคเเละสมรรถนะเชิงคุณลักษณะ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล
    ปัญหา/อุปสรรค : 2.1 ทีมงานยังขาดความรู้ วิธีการ 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เเละจัดท ารายงานท่ีเช่ือมโยงผล
วิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 2.2 ระยะเวลาในการประมวลผล
ข้อมูลไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดตามเป้าหมาย ส่งผลต่อการจัดท า
เเผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
    แนวทางแก้ไข : มีการนัดหารือร่วมกันระหว่างทีมงาน FC /
 ส านักคอมพิวเตอร์เเละท่ีปรึกษาเช่ียวชาญ (ดร.วินัย หอม
สมบัติ) เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
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1 หนังสือรับรอง ร้อยละ 90 สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน  1  วันท าการ (24 ช่ัวโมง) นับต้ังแต่
ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับเร่ือง

ปัจจุบันได้ด าเนินการผ่าน SLA จัดหาระบบการออกหนังสือรับรองท่ีสะดวก
รวดเร็ว ออกได้โดยอัตโนมัติ

ควรจัดหาระบบการออกหนังสือรับรองท่ีด าเนินการได้ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ขอสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง

2 บัตรประจ าตัวบุคลากร
2.1 ด าเนินการ ตรวจสอบ 
สอบทานในการจัดท าบัตร
ประจ าตัวบุลากรมหาวิทยาลัย
 สถิติการจัดท าบัตร ค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าบัตร รวมถึงการ
ควบคุมดูแลสายคล้องบัตร

ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากรให้แล้ว
เสร็จภายใน 7 วัน

ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากรให้แล้ว
เสร็จภายใน 7 วัน

งานต่อเน่ือง ควรมีช่องทางการย่ืนเร่ืองขอท าบัตรทางออนไลน์ หรือ
สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบค าขอได้

2.2 การจัดท าบัตรร่วมกับ
ธนาคารกรุงเทพ

จากนโยบายสังคมไร้เงินสด มหาวิทยาลัยจึงมี
โครงการร่วมกับธนาคารกรุงเทพ โดยบุคลากร
จะได้รับบัตรร่วมของธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงบัตร
น้ีจะใช้ซ้ือของภายในมหาวิทยาลัยเเละ
โครงการอ่ืนๆ ซ่ึงมีสิทธิประโยชน์
1. ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเดือน ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี
2. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี
3. ฟรีค่าธรรมเนียม sms alert ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี

มีอุปสรรคในเร่ืองการส่ือสารให้กับบุคลากร
รับทราบแนวทางการจัดท าบัตรร่วมฯ เเละการ
รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
ในการรองรับการด าเนินการดังกล่าวให้เเล้ว
เสร็จภายในก าหนด

1. การส่ือสารสร้างความเข้าใจในเร่ืองการมี
บัตรร่วมกับธนาคารกรุงเทพฯ 
2. ด าเนินการส่งมอบบัตรร่วมธนาคารกรุงเทพ
ให้กับบุคลากรตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด
3. เเนวทางการด าเนินการส าหรับออกบัตร
ใหม่ทุกกรณี

ควรมีช่องทางการตอบปัญหาอัตโนมัติ

งานก ากับดูแล - กลุ่มงานกลยุทธ์ฯ
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3
ด าเนินการรับผิดชอบ
ตรวจสอบ สอบทาน ในการ
จัดท า ปรับปรุงและเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติพนักงานให้
ทันสมัยอยู่เสมอ

ข้อมูลในแฟ้มประวัติบุคลากรเป็นปัจจุบัน 
ถูกต้องครบถ้วน

บันทึกใบ กม. เขียนปฏิบัติงานพิเศษลงแฟ้ม
ประวัติของบุคลากร และตรวจสอบข้อมูล  
เอกสารภายในแฟ้มประวัติบุคลากร 

ด าเนินการสแกนเอกสารในแฟ้มประวัติเก็บ
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบริหาร
จัดการการค้นเอกสาร

ควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความทันสมัย
และปลอดภัยเก็บได้ย่ังยืนในระยะยาว

4
4.1  รายงานประจ าปี ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด ก าหนดผู้รับผิดชอบและก ากับให้ผู้รับผิดชอบ

ส่งงานให้ทันตามก าหนด
ปัจจุบันมีรายงานเฉพาะกลุ่มงาน ไม่ได้มีการรวบรวมเป็น
รายงานประจ าปี ควรให้คณะท างานเพ่ือการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของ สทบ และก าหนดให้มีการน าส่งรองบุคคลให้ได้
ทุกปี

4.2  สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด ก าหนดผู้รับผิดชอบและก ากับให้ผู้รับผิดชอบ
ส่งงานให้ทันตามก าหนด

งานน้ีเป็นข้อมูลบุคลากรท่ีอยู่ในสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
มีการจัดท าและส่งตามก าหนดทุกปี

4.4  จัดท าสถิติข้อมูลบุคลากร
 (หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก)

ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด ก าหนดผู้รับผิดชอบและก ากับให้ผู้รับผิดชอบ
ส่งงานให้ทันตามก าหนด

ควรก าหนดให้มีการน าส่งเป็นรายไตรมาส เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ให้ได้

5
5.1 ระบบ HPB ข้อมูลในระบบถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น

ปัจจุบัน
เป็นระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนต้ังแต่ปี 2546 และเร่ิม
ใช้งานต้ังแต่ปี 2547 การท างานของระบบเป็น
แบบแยกข้อมูลกันท าให้มีปัญหาเร่ืองการ
บันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน ไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลใน
กระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองกัน จึงมักพบ
ความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล อีกท้ัง
จุดประสงค์ในการบันทึกข้อมูลในแต่ละเร่ืองไม่
สอดคล้องกับการท างานของระบบ อันเกิดจาก
การบริหารงานบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง
การออกรายงานส าเร็จรูปต่าง ๆ ในระบบมี
ข้อมูลผิดพลาดท าให้ผู้ใช้งานไม่สามารถน า
ข้อมูลท่ีถูกต้องไปใช้ได้ทันที 

รวบรวมข้อมูลกระบวนการท างาน ความ
ต้องการรายงาน ให้มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยง
กัน เพ่ือด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบต่อไป

เปล่ียนระบบใหม่ท่ีทันสมัยรองรับการใช้งานของ สทบ และ
สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรมากข้ึน

แฟ้มประวัติบุคลากร

งานฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
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 5.2 ระบบ GEMS บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถเข้าถึงงาน
บริการต่างๆ จากหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ ด้วยตนเองผ่านระบบ GEMS 
และระบบจะมีการส่งต่อไปยังผู้เก่ียวข้องหรือ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้มีอ านาจ
อนุมัติ โดยบุคลากรสามารถตรวจสอบสถานะ
ความก้าวหน้าของงานบริการน้ันๆได้

มีงานบริการท่ีน าเข้าระบบ GEMS ซ่ึงแบ่งเป็น
งานบริการด้านบุคลากร 20 เร่ือง และ งาน
บริการด้านงานคลัง 20 เร่ือง ซ่ึงงานบริการ
ด้านบุคลากรท่ีเปิดใช้บริการแล้วมี 1 เร่ือง คือ 
งานบริการการลาต่างๆ โดยมี สนอ. และส านัก
คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานน าร่องในการใช้งาน
ระบบดังกล่าว เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 
จนถึงปัจจุบัน พบปัญหาจากการทดสองใช้ ดังน้ี
1. ส านักคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
Error ของระบบได้อย่างถาวร เช่น สถิติวันลา
ผิดพลาด การค านวณวันลาพักผ่อนสะสมผิด 
เป็นต้น ท าให้ยังคงต้องใช้กระดาษควบคู่กับ
ระบบ เน่ืองจากเกิดความไม่น่าเช่ือถือของ
ระบบ (หมดช่วงระยะเวลารับประกันกับบริษัท
ท่ีพัฒนาระบบแล้ว)
2. ความไม่เสถียรของระบบ เช่น ระบบช้ามาก
3. การเข้าใช้งานระบบผ่าน Intranet ท าให้มี
การ Login เข้าระบบหลายคร้ัง
4. ระบบไม่ง่ายต่อการใช้งาน

ส านักคอมพิวเตอร์พัฒนา/ปรับปรุง ระบบ
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ/ใช้งาน ระบบ
ได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับ
การท างานต่อไป

เปล่ียนระบบใหม่ท่ีทันสมัยรองรับการใช้งานตามท่ีลูกค้า
ต้องการมากข้ึน

5.3 ระบบออกค าส่ังแต่งต้ัง
ต าแหน่งบริหาร (OAS)

สามารถออกค าส่ังแต่งต้ัง ต าแหน่งบริหาร 
คณะกรรมการ / คณะท างานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยท่ีออกโดยมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานต่างๆ ให้มีฐานข้อมูลอยู่ท่ีเดียวกัน 
และสามารถใช้สืบค้นข้อมูลเพ่ือการบริหารได้
อย่างสะดวก

เป็นระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนต้ังแต่ปี 2546 และเร่ิม
ใช้งานต้ังแต่ปี 2547 ท าให้ปัจจุบันสามารถใช้
ระบบในการบันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน
 ไม่ได้มีการออกค าส่ังผ่านระบบ อันเกิดจาก
การบริหารงานบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงไป

รวบรวมรูปแบบการจัดท าค าส่ัง และจัด
หมวดหมู่การจัดท าค าส่ังให้เป็นรูปแบบ
มาตรฐานในการออกค าส่ังในแต่ละเร่ือง เพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาระบบต่อไป

ปัญหาการออกรายงานหรือการออกค าส่ัง ยังแก้ไขไม่ได้ใน
บางจุด
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5.4 ระบบ WTE บุคลากรสามารถเรียกดูรายงานการเข้า-ออก
งานเฉพาะบุคคลได้ด้วยตนเองและ
ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าท่ีบุคคลของแต่ละ
หน่วยงานสามารถออกรายงานเวลาปฏิบัติงาน
รายเดือนของบุคลากรในหน่วยงานได้ รวมถึง
สามารถรองรับการปรับปรุงเวลาในกรณี
บุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ลืมบัตร 
หรือลืมทาบบัตร อีกท้ังยังเช่ือมข้อมูลกับระบบ
 GEMS เพ่ือให้สามารถออกรายงานสถิติ ขาด 
ลา มาสายได้ด้วยตนเอง

ส านักงานอธิการบดี ส านักคอมพิวเตอร์ ส านัก
บริหารอาคารและสถานท่ี และหน่วยงานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีตึกส านักงานอธิการบดีเร่ิมใช้งาน
ระบบ WTE ต้ังแต่วันท่ี 15 ม.ค. 58 โดยมีผล
ย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 57 จนถึงปัจจุบัน

ส านักคอมพิวเตอร์พัฒนา/ปรับปรุง การ
ท างานของระบบให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาการแสดง
ข้อมูลผิดพลาดอย่างถาวร

ระบบมีการสนับสนุนการใช้งานท่ีดีมากข้ึนแล้ว

5.5 ระบบ MyProfile (ข้อมูล
ส่วนบุคคล)

บุคลากรสามารถแจ้งการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่านระบบ MyProfile โดย สทบ. 
ต้องอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลังจากได้รับ
เร่ือง

ประสานขอเอกสารหลักฐานและด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กรณีการเพ่ิม
ข้อมูลผ่านระบบ MyProfile มีกระบวนการ ดังน้ี
1. บุคลากรแจ้งเพ่ิมข้อมูลผ่านระบบ MyProfile
2. เจ้าหน้าท่ี สทบ. ตรวจสอบข้อมูล และ
ประสานบุคลากรเพ่ือขอเอกสารประกอบการ
เพ่ิมข้อมูล
3. เม่ือได้รับเอกสารแล้ว สทบ. บันทึกข้อมูลลง
ระบบ HPB 
4. สทบ. ต้องกดอนุมัติการเพ่ิมข้อมูลในระบบ 
MyProfile เพ่ือให้ข้อมูลท่ีแสดงในระบบอัพเดท

สทบ. แจ้งส านักคอมพิวเตอร์พัฒนา/ปรับปรุง
 ดังน้ี
1 เพ่ิมรายงานคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มวิชาการ ไว้บน
ระบบ MyProfile
2 เน่ืองจากในการต่อสัญญาจ้างและหลายๆ
เร่ือง ต้องดูคะแนนพนักงานกลุ่มวิชาการ
ย้อนหลัง ซ่ึงปัจจุบันจะต้องดูบนระบบ 
MyEvaluation และดูเป็นรายรอบ จึงขอเพ่ิม
ข้อมูลคะแนนพนักงานกลุ่มวิชาการบนระบบ
 MyProfile โดยเป็นรายบุคคล เห็นข้อมูล 
ย้อนหลัง เพ่ือเห็นการเปล่ียนแปลงและ
แนวโน้มของคะแนนชัดเจนเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจ
3. เพ่ิมข้อมูลประวัติ/ความเคล่ือนไหวการ

ปัญหา/อุปสรรคจากระบบ 
1. ขาดความต่อเน่ืองในการติดตามเอกสารเพ่ืออัพเดทข้อมูล
ในระบบ HPB
2. ระบบไม่ง่ายต่อการใช้งานท าให้การเข้าไปอนุมัติการเพ่ิม
ข้อมูลในระบบ MyProfile ไม่สม่ าเสมอ ปัญหาจากการใช้งาน
ระบบของบุคลากร บุคลากรยังไม่เข้าระบบเพ่ือใช้งาน ต้องมี
การส่ือสารให้ใช้ประโยชน์

5.6 เว็บไซต์ส านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เป็นปัจจุบัน

ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เป็นปัจจุบัน

ท าให้เป็นงานต่อเน่ือง เว็บไซต์มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ต่อไปควรมีการส ารวจความ
พึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
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6 ด้านการลาต่างๆ (ลา
อุปสมบท/ลาประกอบพิธีฮัจญ์
 ลากิจ/ลาพักผ่อนไป
ต่างประเทศ การลาเกิน
ก าหนด และท่ีเก่ียวข้องกับ
การลาต่างๆ

การลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน มีข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (SLA) คือ ร้อยละ 90 สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  3  วันท าการ 
นับต้ังแต่ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับเร่ือง  

การลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ 
เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ

ตรวจสอบวันหยุดราชการ รวมถึงท่ีเก่ียวข้อกับ
เวลาการปฎิบัติงานกับส านักนายกรัฐมนตรี

7 ปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ 
มจธ. บนระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติข้าราชการพล
เรือน ของ สกอ.

ข้อมูลข้าราชการบนระบบฐานข้อมูลทะเบียน
ประวัติ ข้าราชการพลเรือนเป็นปัจจุบันเสมอ

อ้างถึงหนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(5).6/ว903 ลงวันท่ี 8 
มิ.ย.2560 แจ้งว่าระบบฐานข้อมูลทะเบียน
ประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เกิดขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และอยู่
ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

ด าเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการ เช่น การ
ได้รับเงินเดือน การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน และการได้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น  เพ่ือน าข้อมูล
เข้าระบบย้อนหลัง เม่ือระบบได้รับการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว

8
การเพ่ิมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรเป็นปัจจุบันเสมอ เพ่ิมข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน งานต่อเน่ือง ติดตามจัดท าให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ

การเพ่ิมข้อมูลวุฒิการศึกษา ข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากรเป็นปัจจุบัน
เสมอ

เพ่ิมวุฒิการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน งานต่อเน่ือง ติดตามจัดท าให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ

การเปล่ียนช่ือ-สกุลบุคลากร ข้อมูลการเปล่ียนช่ือ-สกุลของบุคลากรเป็น
ปัจจุบันเสมอ

เปล่ียนแปลงช่ือ-สกุลให้เป็นปัจจุบัน งานต่อเน่ือง ติดตามจัดท าให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ

งานบุคลากร
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สรุปผลการด าเนินงาน ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจ าปี พ.ศ. 2563

9 โครงการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
(JMAC)

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ และแผนพัฒนา มจธ. ท่ี
ชัดเจน เพ่ือสร้างกลยุทธ์ ด้านระบบบริหาร
จัดการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
 มจธ เพ่ือน า มจธ ไปถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือสร้างโครงร่างระบบบริหารจัดการ มจธ
 และสามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
3. เพ่ือสร้างข้อก าหนดลักษณะและรูปแบบ
ระบบ ERP ซ่ึงใช้ในการวางแผนทรัพยากร
ของมจธ. โดยรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
น าข้อก าหนดดังกล่าวมาด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างตามระเบียบของมจธ. ต่อไป

มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อก าหนดลักษณะและ
รูปแบบระบบ ERP เพ่ือน ามาใช้วางแผน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงเป็นการท างานร่วมกันระหว่างท่ี
ปรึกษาจาก JMAC  และบุคลากร มจธ. โดย
ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกลุ่ม
ฟังก์ช่ันท้ังหมด 20 ฟังก์ช่ัน และด าเนินการดัง
ต่อน้ี
        -  จัดท า Operation Process List 
ของทุกฟังก์ช่ัน
        -  จัดท า Business Rule 
development ของทุกฟังก์ช่ัน
        -  จัดท า KPI ของทุกฟังก์ช่ัน
        -  จัดท า BPMN ของทุกฟังก์ช่ัน
        -  จัดท า System Functions 
Reqirement 

1. ส านักงานยุทธศาสตร์ ส านักงานคลัง 
ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และส านัก
คอมพิวเตอร์ ด าเนินการวางแผนและท า
แผนภาพความเช่ือมโยงของงานร่วมกัน
2. ออกแบบกระบวนการท างานและการ
บริหารแบบใหม่ โดยเน้นความเช่ือมโยง
ระหว่าง Stratefgy และ Operation

มจธ. ควรมีการส่ือสารให้แต่ละหน่วยงานทราบว่าจะเดินหน้า
ต่ออย่างไร หรือมีสรุปรายงานความส าเร็จท่ีได้จากการจบ
โครงการแล้ว

1 งานด้านสารบรรรณ บุคลากร สทบ. ได้รับเอกสารถูกต้องและ
รวดเร็วฉับไว

เวียนหน่วยงานเร่ืองการส่งเอกสารผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดปริมาณ
กระดาษ และการส่งเอกสารท่ัวไป หรือ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ เช่น 
E-mail, Line

งานประจ าต่อเน่ือง

2 งานด้านงบประมาณ สทบ.ได้รับอนุมัติงบประมาณตามท่ีต้ังไว้ และ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
งบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์สูงสุด

จัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณ
ล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดและจัดท ารายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 สทบ.ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในปีงบประมาณ 253 จ านวน 
52,590,000 บาท ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 แผนงาน 
ดังน้ี
1.1 งานบริหารท่ัวไป จ านวน 11,250,000 บาท
1.2 งานบริการส่วนกลาง จ านวน 40,190,000
 บาท
1.3 แผนงานวิสัยทัศน์ กิจกรรมรวม 

บริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้
เป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้

งบประมาณในการด าเนินงานและทรัพยากรมีเพียงพอต่อการ
ท างาน และควรใช้นโยบายในการใช้งานทรัพยากรให้มีความ
คุ้มค่าให้เกิดกับบุคลากรทุกคนต่อไป

3 การเงิน

งานก ากับดูแล หน่วยเลขานุการและธุรการ
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3.1ขออนุมัติแต่งต้ังท่ีปรึกษา
และเบิกจ่ายเงินสมนาคุณท่ี
ปรึกษาอธิการบดีด้าน
ทรัพยากรบุคคล

ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนซ่ึงโอนเข้าบัญชี
ธนาคารถูกต้องตรงตามก าหนดทุกเดือน

ด าเนินการขออนุมัติแต่งต้ังทุกเดือนตุลาคม 
ของปีงบประมาณถัดไป

ติดตามงานให้ต่อเน่ืองไม่ขาดช่วง

3.2จัดท าสัญญาการยืมเงิน
ของมหาวิทยาลัย

ผู้ยืมได้รับเงินยืมถูกต้องและครบถ้วนก่อนจัด
กิจกรรมภายใน 1 - 2 วัน

ด าเนินการจัดท าสัญญาเงินยืมทุกกิจกรรม ทุก
งบประมาณ ส่งส านักงานคลังภายใน 5 วันท า
การ

คืนเงินยืม (กรณีเงินเหลือ) และจัดท าชุดเบิก
ภายใน 10 วันท าการ

เป็นงานท่ีต้องใส่ใจในรายละเอียดและก ากับการยืม - คืนเงิน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

3.3ด าเนินการขออนุมัติเบิก
เงินทุกงบประมาณ (งบบริหาร
 สทบ./ งบเบ้ียประชุมและพีธี
การอ่ืนฯ/ งบพัฒนาพัฒนา
เด็กเล็ก มจธ/ งบ 
Competency/ งบสวัสดิการ
 งบสโมสรฯ) พร้อมท้ัง
ควบคุมบัญชีค่าใช้จ่าย 
วิเคราะห์ และตัดจ่ายในระบบ
 Axapta และตัดบัญชีเงิน

ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ภายใน 4-6 วัน
หลังจากส่งชุดเบิก

ด าเนินการจัดดท าชุดเบิก ตรวจสอบเอกสาร 
วิเคราะห์รายการบัญชี และตรวจสอบ
งบประมาณ ทุกลักษณะการเบิกเงินทุก
งบประมาณ

ด าเนินการต่อเน่ือง เป็นงานท่ีต้องใส่ใจในรายละเอียดและก ากับดูแลการเบิกจ่าย
และการคืนเงินให้ตามก าหนดเวลา

3.4 บริหารเงินสดย่อยของ 
สทบ.และรายงานสรุป
ค่าใช้จ่าย

ส่งรายงานภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป เบิกจ่ายเงินสดย่อย เงินยืม ของส านักงานทุก
รายการ และด าเนินการรายงานสรุปค่าใช้จ่าย
ทุกเดือนส่งส านักงานคลัง

ก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง เป็นงานท่ีต้องใส่ใจในรายละเอียดและก ากับการคืนเงินให้ตาม
ก าหนด

4 งานด้านวัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากรได้รับวัสดุครุภัณฑ์ตรงตามความ
ต้องการ

จัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานและครุภัณฑ์ 
ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ

จัดท าสรุปรายงานครุภัณฑ์ส านักงานประจ าปี
 2562

ต้องก ากับการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและบ ารุงซ่อมแซมเม่ือช ารุด

5 โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน 
(Productivity 
Improvement ) การ
ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) 
การประกาศข้อตกลงระดับ

เกิดกระบวนการท างานท่ีเป็นไปตามก าหนดใน
การส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ประสานงานจัดท า Serice Catalog และการ
จัดท า Work Flow ของหน่วยงานเพ่ือรายงาน
ต่อท่ีประชุม PI

ด าเนินการ Take Stock และจัดท าแผน
ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานฯ และ SLA ปี 2562

ผอ.รับผิดชอบในกระบวนการ PI & SLA ซ่ึงจะต้องน ามา
ขยายผลสู่การปฏิบัติงานของพนักงานใน สทบ ให้เกิดกลไก
การท างานท่ีมี PI&SLA ทุก Work Flow

6 การจัดท ารายงานต่างๆ
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6.1 รายงานการประเมิน
ระบบควบคุมภายใน ปี 2562

อยู่ระหว่างด าเนินการ มอบหมายให้มีทีมร่วมกันด าเนินการ นัก
บริหารงานท่ัวไปเป็นผู้รวบรวมแต่เน้ือหาต้อง
ได้มาจากผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มงานช่วยกัน

ก ากับดูแลให้มีการจัดท าและส่งเล่มให้ทันก าหนด

6.2 รายงานแผนบริหารความ
เส่ียง ปี 2562-2564

จัดส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ด าเนินการจัดท ารายงานและจัดส่งส านักงาน
ยุทธศาสตร์

มอบหมายให้มีทีมร่วมกันด าเนินการ นัก
บริหารงานท่ัวไปเป็นผู้รวบรวมแต่เน้ือหาต้อง
ได้มาจากผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มงานช่วยกัน

ขอให้มีการเพ่ิมเติมในเร่ืองความเส่ียงด้านทุจริตหรือการ
ป้องกันพฤติกรรมในการท างาน เช่น COI

6.3 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ของ สทบ.ประจ าปี 2562

อยู่ระหว่างด าเนินการ ก ากับและติดตามเพ่ือส่งรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลก่อนต้น
ปีงบประมาณ

6.4 จัดท ารายงานประจ าปี  
ของ สทบ. ปี 2562

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนงาน ติดตามและรวบรวมข้อมูลรายงานประจ าปีของ
ทุกกลุ่มงานครบถ้วน

รวบรวมเข้าเป็นรูปเล่ม ก ากับและติดตามเพ่ือส่งรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลเม่ือส้ินปี

6.5 จัดท า KPI ของหน่วย
เลขานุการและธุรการ และ
รวบรวม KPI ของทุกกลุ่มงาน
และทุกโครงการ (ไตรมาส 1-4)

สรุปผลการด าเนินการของหน่วยงาน KPI ราย
ไตรมาส 1-2

ติดตามและรวบรวม KPI ของทุกกลุ่มงานให้
ตรงตามก าหนด

มอบหมายให้มีทีมร่วมกันด าเนินการ นัก
บริหารงานท่ัวไปเป็นผู้รวบรวมแต่เน้ือหาต้อง
ได้มาจากผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มงานช่วยกัน

เป็นงานส่วนหน่ึงซ่ึงควรอยู่ในรายงานประจ าปี และน าเสนอ
หรือมีการรายงานผลการด าเนินงาน 6 เดือนให้รองอธิการบดี
ฝ่ายบุคคลได้ทราบ

6.6 รายงานค่าใช้จ่าย งบ
บริหาร สทบ. ของกิจกรรม
ส่วนกลางทุกโครงการเป็นราย
ไตรมาส  ส่งส านักงาน
ยุทธศาสตร์  นับแต่วันส้ินสุด
โครงการ(ไตรมาส 1-4)

ข้อมูลสรุปรายจ่าย รายไตรมาส 1-2 สรุปข้อมูลรายจ่ายต่างๆ ทุกงบประมาณราย
ไตรมาส 1-2 และบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามแผนงบประมาณท่ีต้ังไว้

ด าเนินการให้ถูกต้องตรงตามก าหนด เป็นงานส่วนหน่ึงซ่ึงควรอยู่ในรายงานประจ าปี และน าเสนอ
หรือมีการรายงานผลการด าเนินงาน 6 เดือนให้รองอธิการบดี
ฝ่ายบุคคลได้ทราบ
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