สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

ผลลัพท์ของงาน

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

-ดาเนินการส่งไฟล์แบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนบัสนุนให้แก่
หน่วยงานตามกาหนด
-ติดตามแบบข้อตกลงภาระงานพนักงานสาย
วิชาการ ปีการศึกษาที่ 1/2562 (รอบเมษายน
2563) หน่วยงานดาเนินการเสร็จเรียบร้อยตรบ
ทุกหน่วยงาน
-ดาเนินการตรวจสอบเอกสารสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานส่งกลับ
มายังสทบ. ทั้งพนักงานสายวิชาการและสาย
สนับสนุน จากทั้งหมด 44 หน่วยงาน ตรวจ
เสร็จเรียบร้อยจานวน 28 หน่วยงาน ส่งแก้ไข
จานวน 5 หน่วยงาน และยังไม่ส่งกลับ จานวน
หน่นวยงาน
- ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย (บม) ได้รับเงินเดือน -11ดาเนิ
การเจรจาค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ตามโครงสร้างเงินเดือนผูบ้ ริหารด้วยความ
มหาวิทยาลัย (บม) เข้าสูโ่ ครงสร้างเงินเดือน
ยุติธรรมและเหมาะสมกับภาระงาน
ผูบ้ ริหาร ทั้งหมด 9 คน เจรจาใหม่ 5 คน,
- ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย (บม) ที่หมดวาระ
เจรจาครัง้ ที่ 2 เนื่องจาก ดารงตาแหน่งวิชาการ
ได้รับการปรับโครงสร้างเงินเดือนผูบ้ ริหารกลับ จานวน 3 คน, เจรจาครัง้ ที่ 2 เนื่องจาก
เข้าสูฐ่ านเงินเดือนพนักงาน
รายงานตัวกลับจากต่างประเทศ จานวน 1 คน
- ดาเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนผูบ้ ริหาร
กลับเข้าสูฐ่ านเงินเดือนพนักงาน จานวน 5 คน

- เตรียมประเมินผลการปฏิบัติงานและเลือ่ น
เงินเดือนพนักงานและข้าราชการ รอบตุลาคม
2563
- ติดตามแบบข้อตกลงภาระงานของพนักงาน
สายวิชาการและข้าราชการ ปีการศีึกษาที่
2/2562 (รอบตุลาคม 2563)
- ดาเนินการแจ้งหน่วยงานจัดทาสัดส่วนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
วิชาการและข้าราชการปีการศึกษา 2563

ปัญหาที่พบ : พนักงานสายวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เรือ่ งการประเมิน ยังไม่เข้าใจการใช้ระบบบันทึกข้อตกลงภาระ
งานและหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ จึงทาให้ดาเนินการไปได้
อย่างล่าช้า

- อัพเดตฐานข้อมูลผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย (บม)
- ดาเนินการเจรจาค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย (บม) เข้าสูโ่ ครงสร้างเงินเดือน
ผูบ้ ริหาร เมื่อมีการแต่งตัง้ ดารงตาแหน่งใหม่
- ดาเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนผูบ้ ริหาร
กลับเข้าสูฐ่ านเงินเดือนพนักงาน เมื่อสิน้ สุด
วาระดารงตาแหน่ง

- การเจรจาต้องมีการให้เหตุผลถ้ามีการเจรจาค่าตอบแทนไม่
เป็นไปตามสูตร บางหน่วยงานหรือเจ้าตัวไม่ได้ส่งเอกสาร
ชี้แจงมาให้ ทาให้ต้องรอเอกสารชี้แจง
- คณะกรรมการไม่เห็นชอบกับจานวนเงินที่เจ้าตัวเสนอ ทาให้
ต้องใช้เวลาในการเจรจาเพิ่มเติม
- เอกสารรายงานตัวกลับล่าช้าจากต่างประเทศล่าช้า
- คาสัง่ ในการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารมาถึงสทบ.ล่าช้า

ดาเนินการจัดทาเอกสารและตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการขออนุมัติการบริหารและการจ่าย
ค่าตอบแทนการบริหารงานแบบ Program
Plan Budgeting System (PPBS) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- ดาเนินการส่งไฟล์รายละเอียดการจ่ายเงิน
PBBS รายบุคคลต่อเดือนและไฟล์
รายละเอียดการจ่ายเงิน PBBS รายบุคคลต่อ
ปีงบประมาณ ให้แก่คณบดีหรือหัวหน้า
ภาควิชา ให้แก่หน่วยงานที่ประสงค์จะขอ
เบิกจ่าย PBBS ภายในปีงบประมาณ 2563
- ดาเนินการเบิกจ่าย PBBS (งานต่อเนื่อง)

- กรอบ สนย. ยังไม่ผ่านการอนุมัติ ทาให้ต้องรอเอกสารใน
ส่วนนี้
- ขาดเอกสารชี้แจงกรณีค่าตอบแทนPBBS เกินโครงสร้าง แต่
ไม่เกินร้อยละ 20
- เอกสารจากหน่วยงานมีข้อผิดพลาด
- สทบ.จัดทาไฟล์ส่งหน่วยงานผิดพลาด ในกรณีคนบรรจุใหม่
คนลาออก

งานกากับดูแล - กลุ่มงานค่าตอบแทน
1 การประเมินผลการ
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบตุลาคม
ปฏิบัติงานพนักงานและ
และเมษายน
ข้าราชการ

2 เจรจาค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย (บม)

3 ค่าตอบแทน PBBS

งานกากับดูแล - กลุ่มงานสิทธิประโยชน์

- ดาเนินการส่งไฟล์รายละเอียดการจ่ายเงิน
PBBS รายบุคคลต่อเดือนและไฟล์รายละเอียด
การจ่ายเงิน PBBS รายบุคคลต่อปีงบประมาณ
ให้แก่คณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา เพื่อให้
หน่วยงานพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน PBBS
- ดาเนินการเบิกจ่าย PBBS แล้ว 12 ครัง้ 10
หน่วยงาน
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

1 เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ฯ
ช้างเผือกและมงกุฎไทย

ผลลัพท์ของงาน

บุคลากรได้รับพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิ

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

ดาเนินการขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทันตามกาหนด

2 เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรก ผูก้ ระทาความดีความชอบที่ประสงค์ขอรับ
ดาเนินการขอพระราชทาน
คุณาภรณ์
พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ฯ ได้รับ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทันตามกาหนด
พระราชทานฯ ตามหลักเกณฑ์
3 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- จัดประชุมคณะกรรมการ กสช.ฯและจัด
1. ดาเนินการเรือ่ งการสมัครสมาชิก กสช./
ประชุมใหญ่ได้ตามแผนที่กาหนด
ลาออกจากการเป็นสมาชิก (ตลอดทั้งปี)
- ติดต่อประสานงานเรือ่ งกองทุนสารองเลีย้ ง 2. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
ชีพ ตลอดทั้งปี และ สมาชิกรับทราบเรือ่ งการ
เติบโตของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- เดือนกันยายน เตรียมดาเนินการขอ
พระราชทานเครือ่ งราชฯ ประจาปี 2564
- จัดทาฐานข้อมูลการรับ-ส่งคืน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
- จัดทาฐานข้อมูลการรับ-ส่งคืน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

ปัญหาเรือ่ งที่จัดเก็บและการเก็บรักษาเครือ่ งราชฯ สทบ.
จะต้องมีเกี่ยวกับความประพฤติของบุคลากร

- เดือนกรกฎาคม 2563 เตรียมการจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
- ดาเนินการจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่สมาชิกใน
เดือนสิงกาคม ตุลาคม และธันวาคม 2563
- ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
ส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตามแผนที่กาหนด
2. ควรเพิ่มการสือ่ สารให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มากขึ้นกว่าเดิม

หากมีระบบฐานข้อมูลผูม้ ีอุปการคุณกับมหาวิทยาลัยฯ ที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยในการตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคลได้

4 ประกันอุบัติเหตุกลุม่

บุคลากรได้รับการประกันอุบัติเหตุ

1. จัดทาประกันอุบัติเหตุสาหรับบุคลากรได้
งานต่อเนื่อง
ตามแผนที่กาหนด โดยเริม่ กรมธรรม์ตงั้ แต่วันที่
30 มี.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564
2. ประกันอุบัติเหตุสาหรับบุคลากร (ตลอดปี)

ควรเพิึมการประชาสั
่
มพันธ์ให้บุคลากรพกบัตรประกัน
อุบัติเหตุติดตัวไว้ตลอดเวลา

5 ค่าชดเชย

ดาเนินการจ่ายค่าชดเชยให้กับบุคลากรที่
เกษียณอายุและเลิกจ้าง

1. จัดทาข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. เดืึอนกันยายน เตรียมดาเนินการเรือ่ ง
2562 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
ค่าชดเชยสาหรับพนักงานที่เกษียณอายุ
2. ปีงบประมาณ 2562 ดาเนินการเรือ่ ง
ประจาปี 2563 จานวน 26 คน
ค่าชดเชยสาหรับผูเ้ กษียณอายุจานวน 17 คน
เลิกจ้าง/ หมดสัญญาจ้างจานวน 2 คน

1. ควรมีการจัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบ
ระยะยาวและมีการเตรียมการจัดสรรเงินให้เพียงพอในอนาคต
2. ควรพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยให้ผทู้ ี่เสียชีวิตขณะ
ปฏิบัติงานให้ มจธ. ด้วย (ตามสัดส่วน)

6 บาเหน็จบานาญ

ดาเนินการ/ ประสานการขอรับบาเหน็จ
บานาญและเงินอื่นใดให้กับข้าราชการ
ข้าราชการบานาญและลูกจ้างประจาที่ออก
จากราชการ/ เกษียณอายุ/ เสียชีวิต

ปีงบประมาณ 2562 ดาเนินการเรือ่ งบาเหน็จ
บานาญสาหรับข้าราชการ ข้าราชการบานาญ
และลูกจ้างประจาจานวน 25 คน

การดาเนินการสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาที่ออกจาก
ราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ควรดาเนินการให้ทันก่อนวันที่มี
ผลเกษียณอายุ เพื่อใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

งานต่อเนื่อง
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

ผลลัพท์ของงาน

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

7 สวัสดิการงานศพ

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ดาเนินการเรือ่ งสวัสดิการงานศพให้บุคลากรได้ 1. ปีงบประมาณ 2562 จัดสวัสดิการงานศพ
ถูกต้องและทันตามกาหนด
สาหรับบุคลากร ผูม้ ีอุปการคุณและบุคลากรใน
ครอบครัว จานวน 79 คน
2. ปีงบประมาณ 2563 (ณ 31 มีนาคม 2563)
จัดสวัสดิการงานศพสาหรับบุคลากร ผูม้ ีอุปการ
คุณและบุคลากรในครอบครัว จานวน 34 คน
3. ปรับขั้นตอนการดาเนินการเบิกจ่ายค่าพวง
หรีด
8 โครงการจ่ายตรงค่า
ดาเนินการเพิ่มสิทธิจ์ ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ดาเนินการได้ตามที่กาหนด
รักษาพยาบาล
ให้กับข้าราชการ ข้าราชการบานาญและ
จ้านงประจ
า งสือรับรองเคหะ สงเคราะห์ 1. ปีงบประมาณ 2562 จัดทาหนังสือรับรอง
9 หนังสือรับรองเคหะสงเคราะห์ ลูดกาเนิ
การออกหนั
ให้บุคลากรภายใน 1 วันทาการ
เคหะสงเคราะห์จานวน 77 คน
2. ปีงบประมาณ 2563 (ณ 31 มีนาคม 2563)
จัดทาหนังสือรับรองเคหะสงเคราะห์จานวน 35
คน
3. ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงสินเชื่อ
เคหะสงเคราะห์กับธนาคารกรุงเทพ จากัด
10 สิทธิบ์ ุตรเข้าศึกษาต่อใน มจธ. บุตรของบุคลากรเข้ารับการศึกษาใน มจธ. ได้ ปีงบประมาณ 2562 มีผยู้ นื่ สิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อใน
ตามหลักเกณพ์ที่กาหนด
มจธ. จานวน 8 คน

งานต่อเนื่อง

ควรจัึดทาฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าพวงหรีด เพื่อกาหนด
ระยะเวลาการเบิกจ่าย และประกาศเป็นข้อตกลงการ
ให้บริการ (SLA) ต่อไป

งานต่อเนื่อง

สทบ. ต้องติดตามข้อมูลและดาเนินงานให้ทันตามรอบเวลาที่
กาหนด
-

11 คัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างประจาดีเด่น

ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการ/ ลูกจ้างประจา ดาเนินการได้ตามที่กาหนด
ดีเด่นได้ตามที่กาหนด

12 งานเกษียณอายุ /งานปีใหม่

ปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการสวัสดิการ

ดาเนินการจัดงานได้ตามแผนที่กาหนด

เดือนพฤศจิกายน เตรียมการดาเนินการ
คัดเลือกข้าราชการ/ ลูกจ้างประจาดีเด่น
ประจาปี 2563
เริม่ เตรียมการจัดงานเกษียณอายุประจาปี
2563 ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563

13 โครงการสวัสดิการเลือกได้

พนัึกงานที่บรรจุตงั้ แต่วันที่ 7 มีนาคม 2546
เป็นต้นไป สามารถเลือกสวัสดิการการเบิกค่า
รักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับตนเองและ
ครอบครั
วได้ ดชูเกียรติบุคลากรจากสานัก
รับมอบงานเชิ
งานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ดาเนินการจัดทาประกาศ มจธ. ว่าด้วย
งานต่อเนื่อง
ควรประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ ีสิทธิร์ ับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
โครงการสวัสดิการเลือกได้ พ.ศ.2563 กาหนด
เริม่ โครงการตัง้ แต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย.
2565
อยู
ร่ ะหว่างดาเนินการ
- เริม่ เตรียมการจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19
ประจาปี 2563 ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563 ส่งผลต่อรูปแบบการจัดงาน/ การดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการคัดเลือกรายชื่อผูไ้ ด้รับรางวัลเชิด
ชูเกียรติ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563
- จัดงานวันที่ 20 มกราคม 2564

14 งานเชิดชูเกียรติบุคลากร
ประจาปี 2562

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทา
หนังสือรับรองออนไลน์

-

สทบ.ควรมีฐานข้อมูลและคาดการณ์จานวนผูย้ นื่ สิทธิใ์ นระยะ
ยาวได้
การตรวจสอบบุคคล สทบ.จะต้องมีข้อมูลเบื้องลึกของ
บุคลากรเกี่ยวกับพฤติกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
ส่งผลต่อรูปแบบการจัดงาน/ การดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

15 ประกัึนสุขภาพคุม้ ครองการ
ติดเชื้อไวรัส Covid-19

ผลลัพท์ของงาน

บุคลากรได้ึรับการคุม้ ครองกรณีติดเชื้อไวรัส
Covid-19

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

1. ดาเนินการประกันสุขภาพคุม้ ครองการติด
เชื้อไวรัส Covid-19 สาหรับบุคลากรจานวน
2,788 คน
2. ดาเนินการประสานการประกัน Covid-19
สาหรับบุคคลในครอบครัวของบุคลากรจานวน

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

-

-

งานกากับดูแล - กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
1 การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
1.1 การสรรหาและคัดเลือก หน่วยงานได้บุคลากรที่มีสมรรถนะที่ต้องการใน เปิดสอบแข่งขันรอบย่อยและเปิดสอบคัดเลือก ดาเนินการปรับปรุงระบบการสรรหาและ
พนักงาน
เวลาอันรวดเร็วและมีต้นทุนในการสรรหา
ตลอดปี
คัดเลือกพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
คัดเลือกน้อย
อุปสรรค - เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึง ที่กาหนด
ทาให้ไม่สามารถเปิดสอบแข่งขันรอบใหญ่
ตามปกติได้ จึงต้องปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ดาเนินการงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย
เปิดสอบแข่งขันรอบย่อยโดยพิจารณาจาก
ความจาเป็นเร่งด่วนของตาแหน่งงานนั้นๆ
1.2 การจัดทาและต่อสัญญา
จ้างพนักงาน

พนักงานได้รับการต่อสัญญาจ้างไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

1.3 การคิดประสบการณ์การ สร้างความสามารถในการแข่งขันกับองค์กร
ทางาน
ภายนอก จูงใจบุคลากรใหม่

การดาเนินงานปัจจุบัน
1. สทบ. แจ้งติดตามให้หน่วยงานจัดส่งแบบ
ประเมินก่อนครบสัญญาจ้างล่วงหน้า 6 เดือน
2. เสนอแบบรายงานผลการประเมินต่อ
อธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาจ้าง
3. เสนอสัญญาจ้างต่อรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
เพื่อลงนามในสัญญาจ้าง

- ทบทวนระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย การ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
กลุม่ วิชาการ อาจารย์พิเศษ และพนักงาน
สมทบในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2561
- ทบทวนสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้าย
สัญญาจ้าง
- ปรับปรุงแนวทางการต่อสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
เกณฑ์การพิจารณษ

คิดประสบการณ์การทางานให้กับพนักงานและ - ทบทวนเกณฑ์การคิดประสบการณ์การ
ลูกจ้างทุกกลุม่ และทุกตาแหน่ง
ทางาน

งานในการสรรหาที่จะต้องติดตามให้ทัน เพื่อมิให้เกิดการคัง่
ค้างได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 90 วัน การติดตาม
ผลสอบภาษาอังกฤษของสายวิชาการ งานตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมและงานตรวจประวัติการศึกษา และงานเก็บเข้า
แฟ้มเข้าไฟล์ต่างๆ

อุปสรรค
- ยังพบการคงค้างการต่อสัญญาจ้างจากหน่วยงาน จึงทาให้
พนักงานบางรายไม่สามารถดาเนินการต่อสัญญาจ้างได้ทันตาม
เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ยังพบหลักการพิจารณาขอพิจารณาต่อสัญญาของหน่วยงาน
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงทามห้เกิด
การส่งเอกสารกลับ เพื่อให้หน่วยงานทบทวนผลการพิจารณา
การต่อสัญญา

ปัจจุบันหน่วยงานต้องการปรับประสบการณ์ให้กับบุคลากรที่
เคยปฏิบัติงานกับหน่วยงานมาก่อน ซึง่ ควรจะทาเกณฑ์การ
ปรับประสบการณ์ให้ชัดเจน เพื่อมิให้ลักหลัน่ กัน
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ที่
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1.4 การประเมินงาน 90 วัน
และการประเมินทดลองงาน

ผลลัพท์ของงาน

- บุคลากรรับทราบผลการประเมินในช่วง
ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันบรรจุ
- หน่วยงานแจ้งผลการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานช่วง 90 วันมายัง สทบ. เพื่อ
ดาเนินการต่อไป

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

กาหนดให้หน่วยงานแจ้งผลการประเมินมายัง
สทบ. ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 90 วัน

2 การเลื่อนระดับตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
2.1 พนักงานสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการได้รับการเลือ่ นระดับ
1.ดาเนิึนการเตรียมข้อมูลสาหรับแจ้งคุณสมบัติ
ตาแหน่ง และมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ เบื้องต้นของผูม้ ีคุณสมบัติครบ/ไม่ครบ ไปยัง
หน่วยงาน
2. อยูร่ ะหว่างพิจารณากลัน่ กรองผลงานของผู้
เสนอขอเลือ่ นระดับรอบเมษายน 2563 จานวน
26 ราย

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- ทบทวนระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย การ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
กลุม่ วิชาการ อาจารย์พิเศษ และพนักงาน
สมทบในสังกัด มจธ. พ.ศ.2561

อุปสรรค
1. หน่วยงานส่งเอกสารล่าช้า 2. หน่วยงานไม่ได้มอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรงให้มีการแจ้งเตือนในการดาเนินการ 3.
สทบ.อาจจะต้องมีระบบในการติดตามฯ

1. สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้บุคลากรและ
หน่วยงานในการส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรให้เลือ่ นระดับตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ประชาสัมพันธ์ระบบออกรายงาน
แบบฟอร์มเพื่อยืน่ เสนอขอเลือ่ นระดับ
พนักงานกลุม่ วิชาการ
3. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูท้ ี่มี
สิทธิย์ นื่ เสนอขอเลือ่ นระดับได้ในรอบตุลาคม
2563 ไปยังหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดทาเอกสาร
4. ปรับปรุงฟอร์มแบบสรุปภาระงานย้อนหลัง
ในรอบ ต.ค. 63 เป็นต้นไป (เนื่องจากมีการ
เปลีย่ นแปลงชื่อหัวข้อผลงานที่กรอกในระบบ
MyEvaluation)

1. ทักษะในการนาเสนอการเขียนแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเลือ่ นระดับ
พนักงานฯ ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ที่ตนเองทา
ผลกระทบ/การนาไปใช้ประโยชน์ จากผลงานที่เกิดขึ้นที่ต้อง
ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
2. การให้ความสาคัญของผูบ้ ังคับบัญชาในการร่วมกาหนด
ทิศทางความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพของบุคลกร
ภายใต้สังกัด รวมถึงผลักดันบุคลากรเลือ่ นระดับตาแหน่ง
พนักงาน

2.1 พนักงานสายวิชาชีพอื่นๆ บุคลากรสายวิชาชีพได้รับการเลือ่ นระดับ
1.ดาเนินการแจ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรและ
ตาแหน่ง และมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ บุคลากรไปยังหน่วยงาน (คุณสมบัติครบ/ไม่ครบ) หน่วยงานในการส่งเสริมความก้าวหน้าของ
2.อยูร่ ะหว่างพิจารณากลัน่ กรองผลงานผูเ้ สนอ บุคลากรให้เลือ่ นระดับตามแนวทางที่
ขอเลือ่ นระดับรอบเมษายน 2563 จานวน 23 มหาวิทยาลัยกาหนด
ราย
2. .การแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูท้ ี่
เสนอขอเลือ่ นระดับได้ในรอบตุลาคม 2563
รับทราบในเบื้องต้นเพื่อให้เตรียมความพร้อม
ในการเลือ่ นระดับได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

1. ทักษะในการนาเสนอการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(Self Evaluation Report) ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นค่า
งานในระดับที่ต้องการจะเลือ่ นได้อย่างชัดเจน
2.การให้ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการเลือ่ น
ระดับเป็นความเห็นทั่วไป ยกคาสาคัญจากเกณฑ์มาใช้ ยัง
ไม่ใช่ความเห็นที่ช่วยสนับสนุนหรือบ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานที่
อธิบายถึงค่างานของผูเ้ สนอขอเลือ่ นระดับ
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3 การกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ

ผลลัพท์ของงาน

บุคลากรสายวิชาการได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ และมีความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาชีพ

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

4 การต่อวาระผูบ้ ริหารระดับ บ มหาวิทยาลัยมีผบู้ ริหารระดับ บ ที่มีคุณสมบัติ 1. ประเมินบุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งบริหาร
เหมาะสมและมีศักยภาพ
จานวน 2 ราย
2. ยังไม่มีตาแหน่งบริหารที่ครบวาระ
5 การทางานข้ามหน่วยงาน
บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้ทางานข้าม
การดาเนินการปัจจุบัน
หน่วยงานเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนา
มีผทู้ างานข้ามหน่วยงานทั้งภายใน (75 ราย)
หน่วยงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
และภายนอก (4 ราย)
- สทบ.มีหนังสือเวียนแจ้งทบทวนขั้นตอนและ
แนวทางการจัดทาข้อตกลงการทางานข้าม
หน่วยงาน (บันทึกข้อความ สทบ.ที่ ศธ 5801.8
ลว. 5 ต.ค. 2561)

6 การเปลีย่ นตาแหน่ง

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

การสรรหาผูบ้ ริหารระดับกลาง และหัวหน้า
กลุม่ งานให้มีคุณสมบติเหมาะสมและทันต่อ
เวลา
ติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ทางานข้ามหน่วยงาน

บุคลากรได้รับการเปลีย่ นตาแหน่งตาม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการเปลีย่ นตาแหน่งพนักงาน การสือ่ สารทาความเข้าใจให้หน่วยงานและ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของมหาวิทยาลัย จากพนักงานช่วยบริหาร(พ) เป็น นัก
บุคลากรทราบถึงกระบวนการเสนอขอเปลีย่ น
เพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ บริหารงานทั่วไป (จ) จานวน 1 คน
ตาแหน่ง ผ่านทุกช่องทางต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย

7 การตัดโอน การโอนย้าย หรือ บุคลากรได้รับการตัดโอนไปยังหน่วยงานที่
การ Rotation
เหมาะสม

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กาหนดการประชุมปีละ 4 ครัง้ (3 เดือนต่อครัง้ ) อยูร่ ะหว่างดาเนินการเสนอปรับปรุงข้อบังคับ 1. ผูท้ รงคุณวุฒิฯ ที่ฝ่ายเลขานุการทาบทามส่วนใหญ่มีภารกิจ
- อยูร่ ะหว่างพิจารณาผลงานวิชาการ และเสนอ ฯ ปี 2563
มาก ส่งผลให้ไม่รับประเมินผลงานวิชาการ
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
2. ผูท้ รงคุณวุฒิฯ บางท่านส่งผลประเมินกลับมาล่าช้า
- อยูร่ ะหว่างพิจารณาสรุปผลการประเมินผล
งานวิชาการ

มีการดาเนินงานเรือ่ งการตัดโอน โอนย้าย
อัตราของพนักงาน ตามความเหมาะสมของ
ตาแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

หารือแนวทางกาหนดเป็นนโยบายการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และกาหนดให้เป็นส่วน
หนึ่งที่ชัดเจนของระบบ Career Path

มจธ. ยังพัฒนาคนทางานได้ไม่ทันในหลายตาแหน่ง (บุคลากร
ต้องการโตขึ้นแต่กลัวงานที่จะต้องบริหารจัดการเรือ่ งคน)
อุปสรรค
1) การที่หน่วยงานไม่มีการตรวจสอบหรือแจ้งชื่อกรณีที่มีการ
ปฏิบัติงานข้ามหน่วยงานของบุคลากรในสังกัด ส่งผลต่อการ
ตัดจ่ายค่าตอบแทนการทางานข้ามหน่วยงานให้ทันกับรอบ
ปีงบประมาณ
2) กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่เอื้อให้บุคลากร
ทางานข้ามหน่วยงาน หรือเข้ามาช่วยงานส่วนกลาง มจธ.

อุปสรรค
บุคลากรหรือหน่วยงานไม่ทราบกระบวนการในการเปลีย่ น
ตาแหน่ง ทาให้ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
เช่น การวางแผนในการขอเปลีย่ นกรอบอัตรากาลัง การ
เพิ่มพูนทักษะของบุคลากรเพื่อการเปลีย่ นตาแหน่ง (การ
อบรมตามเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ)
- ต้องสือ่ สารเพื่อสร้างความเข้าใจให้เห็นประโยชน์ของการ
Rotation
- ดาเนินการสร้างระบบการ Rotation ให้ชัดเจน
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

8 การลาออก

ผลลัพท์ของงาน

บุคลากรได้รับการอนุมัติให้ลาออกจาก
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

พนักงานลาออกเฉลีย่ ปีละ 30 - 35 คน
ลูกจ้างลาออกเฉลีย่ ปีละ 80-90 คน

9 การจัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ บุคคล ดาเนินการจัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ ได้ก่อนครบวาระ ดาเนินการได้ตามกาหนดเป็นส่วนใหญ่
ดารงตาแหน่งบริหาร/
หรือทันเวลา
รักษาการในตาแหน่งบริหาร/
รักษาการแทนตาแหน่ง
บริหารบริหาร
3 การบริหารงานข้าราชการ
1 การเลือ่ นเงินเดือน

2 การลาออก

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

พิจารณาการทา Exit Interview เพื่อทราบ
สาเหตุการลาออกที่เท้จริง

อุปสรรค
1. ไม่สามารถดาเนินการอนุมัติการลาออกของบุคลากรได้ทัน
ตามกาหนด
2. ไม่มีระบบที่ใช้สาหรับการตรวจสอบการเป็นนักเรียนทุน
สทบ.ควรมีสถิตการลาออกและอัพเดทให้ทันสมัยเสนอรอง
บุคคลฯ ไปพร้อมกับการเสนอข้อมูลลาออกแต่ละครัง้
3. การตรวจสอบภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า

ประสานงานเจ้าหน้าที่บุคคลของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง

กรณีการออกคาสัง่ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งหรือรักษาการ
หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ทางหน่วยงานต้องส่งเอกสารให้ทันเข้าที่ประชุมจึงจะ
ดาเนินการได้ทันเวลา

ข้าราชการได้รับการเลือ่ นเงินเดือนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

การดาเนินการปัจจุบัน
งานต่อเนื่องดาเนินงานปีละ 2 ครัง้
- ในการเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการ ครัง้ ที่ 1 วันที่
1 เม.ย. 63 มีข้าราชการรวม 106 ราย
ข้าราชการกลุม่ วิชาการ 68 ราย, ข้าราชการ
กลุม่ วิชาชีพฯ 38 ราย มีข้าราชการได้รับ
เงินเดือน 105 ราย, ข้าราชการได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ 1 ราย

ข้าราชการได้รับการอนุมัติให้ลาออกจาก
ราชการ

ปี 2563 ยังไม่มีข้าราชการลาออก ปัจจุบันมี
ข้าราชการ จานวน 106 ราย ณ 1 มี.ค. 63
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

ผลลัพท์ของงาน

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

4 การบริหารงานลูกจ้างประจา
1 การบริหารระบบทะเบียน
- จัดเก็บแฟ้มประวัติของลูกจ้างประจาให้เป็น - จัดเก็บแฟ้มประวัติของลูกจ้างประจา ณ วันที่ งานต่อเนื่อง
ประวัติ
ปัจจุบัน
1 เม.ย. 63
จานวน 36 แฟ้ม
2 การเลือ่ นเงินเดือน

ลูกจ้างประจาได้รับการเลือ่ นเงินเดือนไปตามที่ ในการเลือ่ นขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาครัง้ ที่ 1
งานต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยกาหนด
วันที่ 1 เม.ย. 63 มีหน่วยงานที่ส่งเอกสารมา
ทั้งสิน้ 13 หน่วยงาน มีลูกจ้างประจารวม 36
ราย ซึง่ มีโควต้าสาหรับการเลือ่ นขั้น 1 ขั้น
เท่ากับร้อยละ 15 ของลูกจ้างประจา ณ วันที่ 1
มี.ค. 63 ซึง่ การเลือ่ นขั้นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจาครัง้ นี้มีโควต้าสาหรับเลือ่ นขั้น 1
ขั้นทั้งปี จานวน 5.4 ราย โดยใช้ไปทั้งสิน้ 5 ราย

3 โครงการจ่ายตรงเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการ

ข้อมูลในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนเป็นปัจจุบัน การดาเนินการปัจจุบัน คือ ทาทั้งในระบบ HPB งานต่อเนื่อง
และ โครงการจ่ายตรงเงินเดือน
- การบริหารระบบทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา
- การเลือ่ นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา
- การปรับระดับ/เปลีย่ นตาแหน่งให้แก่
ลูกจ้างประจา
- การแต่งตัง้ ให้ข้าราชการดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
- การเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
- การบริหารกรอบอัตราของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจาได้รับการปรับระดับ /เปลีน่
ในปี 2563 ยังไม่มีการปรับระดับตาแหน่ง/
การสือ่ สารทาความเข้าใจให้หน่วยงานทราบ
ตาแหน่งโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
เปลีย่ นตาแหน่งให้แก่ลูกจ้างประจา
ถึงกระบวนการผ่านทุกช่องทางต่าง ๆ ของ
มจธ. อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย

4 การปรับระดับ/เปลีย่ น
ตาแหน่งให้แก่ลูกจ้างประจา

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

สทบ.จะต้องบริหารจัดการเวลา ปิดงานการอนุมัติจ้างในแต่ละ
ราย และเก็บแฟ้มประวัติให้เป็นระเบียบ หรืออาจจะต้อง
เปลีย่ นเป็นการเก็บข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนระบบ
เอกสาร
หน่วยงานมีการเลือ่ นเงินเดือนลูกจ้างที่หลากหลายแตกต่าง
กันแต่ละหน่วยงาน อาจเกิดการลักหลัน่ กัน เมื่อลูกจ้างต่าง
หน่วยงานมีพูดจาและเปรียบเทียบกัน จะเกิดความรูส้ ึกไม่พึง
พอใจในอัตราที่ตนเองได้รับ ในเรือ่ งนี้ สทบ. จะต้องมีการ
เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนให้ใกล้เคียงกัน หรือต้องมีคาตอบ
ชัดเจนในเรือ่ งเงินเดือนที่ขึ้นที่แตกต่างกัน

ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานให้ทัน รับรูข้ ่าวสารที่จะใหม่ๆ
ให้ทัน
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

5 การลาออก

ผลลัพท์ของงาน

ข้าราชการได้รับการอนุมัติให้ลาออกจาก
ราชการ

5 การบริหารงานพนักงานแบบไม่ประจา
1 บริหารแฟ้มประวัติของ
- จัดเก็บแฟ้มประวัติของพนักงานแบบไม่
พนักงานแบบไม่ประจา
ประจาให้เป็นปัจจุบัน
2 การกลัน่ กรองการจ้างผูม้ ี
ความรูค้ วามสามารถฯ
ประจาสานักงานอธิการบดี

ฝ่ายผูช้ ่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการ
กลัน่ กรองการจ้างผูม้ ีความรูค้ วามสามารถฯ
ประจาสานักงานอธิการบดี

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลูกจ้างประจายังไม่มีการลาออก ปัจจุบันมี
ลูกจ้างประจาจานวน
36 ราย ณ 1 มี.ค. 63

ควรมีโครงการดูแลหลังเกษียณให้กับลูกจ้างประจาให้อยูไ่ ด้
หลังเกษียณด้วย

- จัดเก็บแฟ้มประวัติของพนักงานแบบไม่
งานต่อเนื่อง
ประจา ณ วันที่ 22 พ.ค. 63 มีจานวน 89 แฟ้ม

เปลีย่ นเป็นการจัดการข้อมูลลงระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนงาน
เอกสาร

ปีงบประมาณ 2563-2565 จานวนผูม้ ีความรู้
ความสามารถฯ ประจาสานักงานอธิการบดีที่
ผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการฯ
จานวน 11 ราย

1. หน่วยงานมีความต้องการจ้างที่ไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่เพียงพอ
สาหรับการคานวณเงินเดือนและประสบการณ์ 2. บางครัง้
หน่วยงานไม่ได้มีการวางแผนการจ้างไว้ก่อน ทาให้ต้องเร่งด่วน

งานต่อเนื่องตามขั้นตอนดังนี้ รวบรวม
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในส่วน
ของผูม้ ีความรูค้ วามสามารถพิเศษฯ ประจา
สานักงานอธิการบดีก่อนนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกลัน่ กรองการจ้างฯ จัดทา
วาระการประชุม นัดประชุมคณะกรรมการฯ
สรุปผลการพิจารณาการประชุมกลัน่ กรอง
การจ้างผูม้ ีความรูค้ วามสามารถพิเศษฯ
ประจาสานักงานอธิการบดี เสนอต่อ
สานักงานยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อ
คณะทางานด้านเมื่อแผนได้รับอนุมัติการจ้าง
แล้ว หน่วยงานเสนอสัญญาจ้างลงนาม
อัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อแผน
ได้รับอนุมัติการจ้างแล้ว หน่วยงานเสนอ
สัญญาจ้างลงนาม
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

3 การบริหารงานลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย

ผลลัพท์ของงาน

- ดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างสาหรับลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยใหม่
- ลูกจ้างมหาวิทยาลัยได้รับการโอนย้าย
ลาออก และจ่ายค่าชดเชย ได้ทันเวลาและ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ดาเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

การดาเนินการปัจจุบัน
- สทบ. กาลังดาเนินการต่อสัญญาลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาในวันที่ 1 ตุลาคม
2563
- สทบ. ติดตามและแจ้งหน่วยงานที่ยังไม่ส่ง
สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญา ให้
ส่งภายในเดือนสิงหาคม

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

- ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่หมด
สัญญาในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2563
- จัดทาระเบียบการบริหารงานลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ เช่น ประเภทของ
ลูกจ้าง สวัสดิการของลูกจ้างประเภทต่างๆ
การจ้างใหม่ ต่อสัญญา ลาออกและอื่นๆ
- ปรับปรุงสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย
'- ปรับปรุงวิธีการติดตามและแจ้งหน่วยงานที่
ยังไม่ส่งสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่หมด
สัญญา ให้ส่งทันตามกาหนด

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

อุปสรรค
- ในการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
หน่วยงานดาเนินการจัดส่งเอกสารมาล่าช้า และมีข้อผิดพลาด
จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการต่อสัญญาได้ก่อนวันที่หมด
สัญญา
- หน่วยงานยังไม่ทราบรูปแบบและวิธีการเลือ่ นเงินเดือนที่แน่
ชัด เนื่องจากลูกจ้างฯ ยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน จึงทาให้เกิด
ความล่าช้าในการดาเนินการปรับอัตราค่าจ้าง
- ปัจจุบันการจ้างลูกจ้างมีหลายประเภท สทบ.ต้องจัด
ระเบียบการจ้างที่อาจรวมไปถึงการบริหารจัดการลูกจ้างนอก
ระบบด้วย
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

4 สมรรถนะของบุคลากร
(Competency)

ผลลัพท์ของงาน

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- รายงานผลการประเมินสมรรถนะเฉพาะตา
เเหน่ง (Functional Competency Report :
FCR) เเละเเผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP) สาหรับกลุม่
พนักงานวิชาชีพอื่นๆ (จ เเละ สว) เเละ
ข้าราชการ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เเละประเภททั่วไป) จานวน
765 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 2562)

- การจัดทาฐานข้อมูล เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเข้า
ระบบประเมินออนไลน์ (ระบบประเมิน
ออนไลน์ของบริษัทอินดิโก้) ร่วมกับทางสานัก
คอมพิวเตอร์
- เปิดระบบประเมินออนไลน์ เพื่อให้ผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง ทั้ง 5 สถานะ (Boss Self
Subordinate Peer เเละ Customer เพื่อเข้า
ประเมินในระบบ โดยเเบ่งการเปิดระบบเป็น 3
รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 HRM&HRD เปิดเมื่อ 3 ก.ย. 62
รอบที่ 2 60 หน่วยงานย่อย เปิดเมื่อ 3
ต.ค.62
รอบที่ 3 (เก็บตก) เปิดเมื่อ 17 มิ.ย. 63
'- ประมวลผลข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ GAP ทั้งเชิง
เทคนิค (Technical) เเละเชิงคุณลักษณะ
(Attribute) ร่วมกับที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ (ดร.
วินัย หอมสมบัติ)
- จัดอบรมเเนวทางการสือ่ สารผลการประเมิน
สมรรถนะเฉพาะตาเเหน่ง (Functional
Competency Report) เเละเเผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan)

- ติดตาม รวบรวม ข้อมูลของเเผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) กับหน่วยงาน(ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง)
ที่ยังไม่ยืนยัน IDP กลับมายัง HR
- เปิดระบบประเมินออนไลน์ เพื่อให้ผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง ทั้ง 5 สถานะ (Boss Self
Subordinate Peer เเละ Customer) รอบที่
3 (รอบเก็บตก) เปิดเมื่อ 17 มิ.ย. 63
- ติดตามผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้เข้ามาทาการประเมิน
ในระบบประเมินให้เเล้วเสร็จภายในเวลาที่
กาหนด
- สือ่ สารเรือ่ งการจัดทาเเผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) ให้กับผูบ้ ังคับบัญชา (Boss) -ของสานัก
อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
ร่วมกับบริษัทคินเจน <อยูร่ ะหว่างการนัด
หมาย>
- ติดตามข้อมูลกลุม่ เพิ่มเติมให้หน่วยงาน
ตรวจสอบรายชื่อ เเละกรอกข้อมูล เพื่อเข้า
ร่วมประเมินสมรรถนะเฉพาะตาเเหน่ง กรณี
คนที่ยังไม่ได้เข้าระบบประเมินรอบเเรก
คงเหลือจานวน 42 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4
ม.ย.63)

- สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
1. นาข้อมูลออกจากระบบ
ปัญหา/อุปสรรค : จานวนผูถ้ ูกประเมิน ไม่เท่ากับจานวนที่
นาข้อมูลเข้าระบบ
แนวทางเเก้ไข : ทีมงานตรวจสอบตัวเลขการนาเข้าข้อมูล
ร่วมกับทางสานักคอมพิวเตอร์เพื่อสรุปผลทั้งสมรรถนะเชิง
เทคนิคเเละสมรรถนะเชิงคุณลักษณะ
2. วิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหา/อุปสรรค : 2.1 ทีมงานยังขาดความรู้ วิธีการ
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เเละจัดทารายงานที่เชื่อมโยงผล
วิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 2.2 ระยะเวลาในการประมวลผล
ข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กาหนดตามเป้าหมาย ส่งผลต่อการจัดทา
เเผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
แนวทางแก้ไข : มีการนัดหารือร่วมกันระหว่างทีมงาน FC /
สานักคอมพิวเตอร์เเละที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ (ดร.วินัย หอม
สมบัติ) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

งานกากับดูแล - กลุ่มงานกลยุทธ์ฯ
1 หนังสือรับรอง

ผลลัพท์ของงาน

ร้อยละ 90 สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 วันทาการ (24 ชั่วโมง) นับตัง้ แต่
สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับเรือ่ ง

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

ปัจจุบันได้ดาเนินการผ่าน SLA

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

จัดหาระบบการออกหนังสือรับรองที่สะดวก
รวดเร็ว ออกได้โดยอัตโนมัติ

2 บัตรประจาตัวบุคลากร
2.1 ดาเนินการ ตรวจสอบ
ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวบุคลากรให้แล้ว ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวบุคลากรให้แล้ว งานต่อเนื่อง
สอบทานในการจัดทาบัตร
เสร็จภายใน 7 วัน
เสร็จภายใน 7 วัน
ประจาตัวบุลากรมหาวิทยาลัย
สถิติการจัดทาบัตร ค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาบัตร รวมถึงการ
ควบคุมดูแลสายคล้องบัตร
2.2 การจัดทาบัตรร่วมกับ
ธนาคารกรุงเทพ

จากนโยบายสังคมไร้เงินสด มหาวิทยาลัยจึงมี
โครงการร่วมกับธนาคารกรุงเทพ โดยบุคลากร
จะได้รับบัตรร่วมของธนาคารกรุงเทพ ซึง่ บัตร
นี้จะใช้ซอื้ ของภายในมหาวิทยาลัยเเละ
โครงการอื่นๆ ซึง่ มีสิทธิประโยชน์
1. ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเดือน ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี
2. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี
3. ฟรีค่าธรรมเนียม sms alert ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี

มีอุปสรรคในเรือ่ งการสือ่ สารให้กับบุคลากร
รับทราบแนวทางการจัดทาบัตรร่วมฯ เเละการ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
ในการรองรับการดาเนินการดังกล่าวให้เเล้ว
เสร็จภายในกาหนด

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรจัดหาระบบการออกหนังสือรับรองที่ดาเนินการได้ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และผูข้ อสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง

ควรมีช่องทางการยืน่ เรือ่ งขอทาบัตรทางออนไลน์ หรือ
สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบคาขอได้

1. การสือ่ สารสร้างความเข้าใจในเรือ่ งการมี ควรมีช่องทางการตอบปัญหาอัตโนมัติ
บัตรร่วมกับธนาคารกรุงเทพฯ
2. ดาเนินการส่งมอบบัตรร่วมธนาคารกรุงเทพ
ให้กับบุคลากรตามนโยบายที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
3. เเนวทางการดาเนินการสาหรับออกบัตร
ใหม่ทุกกรณี
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

ผลลัพท์ของงาน

3 แฟ้มประวัติบุคลากร
ดาเนินการรับผิดชอบ
ข้อมูลในแฟ้มประวัติบุคลากรเป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบ สอบทาน ในการ ถูกต้องครบถ้วน
จัดทา ปรับปรุงและเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติพนักงานให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
4 งานฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4.1 รายงานประจาปี
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด

4.2 สารสนเทศของ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด
มหาวิทยาลัย
4.4 จัดทาสถิติข้อมูลบุคลากร ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด
(หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก)
5 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
5.1 ระบบ HPB

ข้อมูลในระบบถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บันทึกใบ กม. เขียนปฏิบัติงานพิเศษลงแฟ้ม
ประวัติของบุคลากร และตรวจสอบข้อมูล
เอกสารภายในแฟ้มประวัติบุคลากร

ดาเนินการสแกนเอกสารในแฟ้มประวัติเก็บ
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบริหาร
จัดการการค้นเอกสาร

ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด

กาหนดผูร้ ับผิดชอบและกากับให้ผรู้ ับผิดชอบ ปัจจุบันมีรายงานเฉพาะกลุม่ งาน ไม่ได้มีการรวบรวมเป็น
ส่งงานให้ทันตามกาหนด
รายงานประจาปี ควรให้คณะทางานเพื่อการจัดทารายงาน
ประจาปีของ สทบ และกาหนดให้มีการนาส่งรองบุคคลให้ได้
ทุกปี
กาหนดผูร้ ับผิดชอบและกากับให้ผรู้ ับผิดชอบ งานนี้เป็นข้อมูลบุคลากรที่อยูใ่ นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ส่งงานให้ทันตามกาหนด
มีการจัดทาและส่งตามกาหนดทุกปี
กาหนดผูร้ ับผิดชอบและกากับให้ผรู้ ับผิดชอบ ควรกาหนดให้มีการนาส่งเป็นรายไตรมาส เพื่อนาไปใช้
ส่งงานให้ทันตามกาหนด
ประโยชน์ให้ได้

ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด

ควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัย
และปลอดภัยเก็บได้ยงั่ ยืนในระยะยาว

เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นตัง้ แต่ปี 2546 และเริม่ รวบรวมข้อมูลกระบวนการทางาน ความ
เปลีย่ นระบบใหม่ที่ทันสมัยรองรับการใช้งานของ สทบ และ
ใช้งานตัง้ แต่ปี 2547 การทางานของระบบเป็น ต้องการรายงาน ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรมากขึ้น
แบบแยกข้อมูลกันทาให้มีปัญหาเรือ่ งการ
กัน เพื่อดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบต่อไป
บันทึกข้อมูลซ้าซ้อน ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลใน
กระบวนการที่มีความต่อเนื่องกัน จึงมักพบ
ความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล อีกทั้ง
จุดประสงค์ในการบันทึกข้อมูลในแต่ละเรือ่ งไม่
สอดคล้องกับการทางานของระบบ อันเกิดจาก
การบริหารงานบุคคลที่เปลีย่ นแปลงไป รวมถึง
การออกรายงานสาเร็จรูปต่าง ๆ ในระบบมี
ข้อมูลผิดพลาดทาให้ผใู้ ช้งานไม่สามารถนา
ข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ได้ทันที
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ที่

งานที่ทา

ผลลัพท์ของงาน

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

5.2 ระบบ GEMS

บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถเข้าถึงงาน
บริการต่างๆ จากหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ ด้วยตนเองผ่านระบบ GEMS
และระบบจะมีการส่งต่อไปยังผูเ้ กี่ยวข้องหรือ
ผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผูม้ ีอานาจ
อนุมัติ โดยบุคลากรสามารถตรวจสอบสถานะ
ความก้าวหน้าของงานบริการนั้นๆได้

มีงานบริการที่นาเข้าระบบ GEMS ซึง่ แบ่งเป็น
งานบริการด้านบุคลากร 20 เรือ่ ง และ งาน
บริการด้านงานคลัง 20 เรือ่ ง ซึง่ งานบริการ
ด้านบุคลากรที่เปิดใช้บริการแล้วมี 1 เรือ่ ง คือ
งานบริการการลาต่างๆ โดยมี สนอ. และสานัก
คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานนาร่องในการใช้งาน
ระบบดังกล่าว เริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2557
จนถึงปัจจุบัน พบปัญหาจากการทดสองใช้ ดังนี้
1. สานักคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
Error ของระบบได้อย่างถาวร เช่น สถิติวันลา
ผิดพลาด การคานวณวันลาพักผ่อนสะสมผิด
เป็นต้น ทาให้ยังคงต้องใช้กระดาษควบคูก่ ับ
ระบบ เนื่องจากเกิดความไม่น่าเชื่อถือของ
ระบบ (หมดช่วงระยะเวลารับประกันกับบริษัท
ที่พัฒนาระบบแล้ว)
2. ความไม่เสถียรของระบบ เช่น ระบบช้ามาก
3. การเข้าใช้งานระบบผ่าน Intranet ทาให้มี
การ Login เข้าระบบหลายครัง้
4. ระบบไม่ง่ายต่อการใช้งาน

สานักคอมพิวเตอร์พัฒนา/ปรับปรุง ระบบ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ/ใช้งาน ระบบ
ได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับ
การทางานต่อไป

เปลีย่ นระบบใหม่ที่ทันสมัยรองรับการใช้งานตามที่ลูกค้า
ต้องการมากขึ้น

5.3 ระบบออกคาสัง่ แต่งตัง้
ตาแหน่งบริหาร (OAS)

สามารถออกคาสัง่ แต่งตัง้ ตาแหน่งบริหาร
คณะกรรมการ / คณะทางานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานต่างๆ ให้มีฐานข้อมูลอยูท่ ี่เดียวกัน
และสามารถใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อการบริหารได้
อย่างสะดวก

เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นตัง้ แต่ปี 2546 และเริม่
ใช้งานตัง้ แต่ปี 2547 ทาให้ปัจจุบันสามารถใช้
ระบบในการบันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ไม่ได้มีการออกคาสัง่ ผ่านระบบ อันเกิดจาก
การบริหารงานบุคคลที่เปลีย่ นแปลงไป

รวบรวมรูปแบบการจัดทาคาสัง่ และจัด
หมวดหมู่การจัดทาคาสัง่ ให้เป็นรูปแบบ
มาตรฐานในการออกคาสัง่ ในแต่ละเรือ่ ง เพื่อ
ดาเนินการพัฒนาระบบต่อไป

ปัญหาการออกรายงานหรือการออกคาสัง่ ยังแก้ไขไม่ได้ใน
บางจุด
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ที่

งานที่ทา

5.4 ระบบ WTE

ผลลัพท์ของงาน

บุคลากรสามารถเรียกดูรายงานการเข้า -ออก
งานเฉพาะบุคคลได้ด้วยตนเองและ
ผูบ้ ังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่บุคคลของแต่ละ
หน่วยงานสามารถออกรายงานเวลาปฏิบัติงาน
รายเดือนของบุคลากรในหน่วยงานได้ รวมถึง
สามารถรองรับการปรับปรุงเวลาในกรณี
บุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ลืมบัตร
หรือลืมทาบบัตร อีกทั้งยังเชื่อมข้อมูลกับระบบ
GEMS เพื่อให้สามารถออกรายงานสถิติ ขาด
ลา มาสายได้ด้วยตนเอง

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

สานักงานอธิการบดี สานักคอมพิวเตอร์ สานัก
บริหารอาคารและสถานที่ และหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานที่ตึกสานักงานอธิการบดีเริม่ ใช้งาน
ระบบ WTE ตัง้ แต่วันที่ 15 ม.ค. 58 โดยมีผล
ย้อนหลังตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 57 จนถึงปัจจุบัน

สานักคอมพิวเตอร์พัฒนา/ปรับปรุง การ
ทางานของระบบให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาการแสดง
ข้อมูลผิดพลาดอย่างถาวร

ระบบมีการสนับสนุนการใช้งานที่ดีมากขึ้นแล้ว

5.5 ระบบ MyProfile (ข้อมูล บุคลากรสามารถแจ้งการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
ส่วนบุคคล)
ส่วนบุคคลผ่านระบบ MyProfile โดย สทบ.
ต้องอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลังจากได้รับ
เรือ่ ง

ประสานขอเอกสารหลักฐานและดาเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กรณีการเพิ่ม
ข้อมูลผ่านระบบ MyProfile มีกระบวนการ ดังนี้
1. บุคลากรแจ้งเพิ่มข้อมูลผ่านระบบ MyProfile
2. เจ้าหน้าที่ สทบ. ตรวจสอบข้อมูล และ
ประสานบุคลากรเพื่อขอเอกสารประกอบการ
เพิ่มข้อมูล
3. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว สทบ. บันทึกข้อมูลลง
ระบบ HPB
4. สทบ. ต้องกดอนุมัติการเพิ่มข้อมูลในระบบ
MyProfile เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในระบบอัพเดท

ปัญหา/อุปสรรคจากระบบ
1. ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเอกสารเพื่ออัพเดทข้อมูล
ในระบบ HPB
2. ระบบไม่ง่ายต่อการใช้งานทาให้การเข้าไปอนุมัติการเพิ่ม
ข้อมูลในระบบ MyProfile ไม่สม่าเสมอ ปัญหาจากการใช้งาน
ระบบของบุคลากร บุคลากรยังไม่เข้าระบบเพื่อใช้งาน ต้องมี
การสือ่ สารให้ใช้ประโยชน์

5.6 เว็บไซต์สานักงานบริหาร ปรับปรุงเว็บไซต์สานักงานบริหารทรัพยากร
ทรัพยากรบุคคล
บุคคลให้เป็นปัจจุบัน

ปรับปรุงเว็บไซต์สานักงานบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เป็นปัจจุบัน

สทบ. แจ้งสานักคอมพิวเตอร์พัฒนา/ปรับปรุง
ดังนี้
1 เพิ่มรายงานคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกลุม่ วิชาการ ไว้บน
ระบบ MyProfile
2 เนื่องจากในการต่อสัญญาจ้างและหลายๆ
เรือ่ ง ต้องดูคะแนนพนักงานกลุม่ วิชาการ
ย้อนหลัง ซึง่ ปัจจุบันจะต้องดูบนระบบ
MyEvaluation และดูเป็นรายรอบ จึงขอเพิ่ม
ข้อมูลคะแนนพนักงานกลุม่ วิชาการบนระบบ
MyProfile โดยเป็นรายบุคคล เห็นข้อมูล
ย้อนหลัง เพื่อเห็นการเปลีย่ นแปลงและ
แนวโน้มของคะแนนชัดเจนเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ
3.
เพิ่มเป็ข้นองานต่
มูลประวั
ทาให้
อเนืต่อิ/งความเคลือ่ นไหวการ

เว็บไซต์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อไปควรมีการสารวจความ
พึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
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ที่

งานที่ทา

6 ด้านการลาต่างๆ (ลา
อุปสมบท/ลาประกอบพิธีฮัจญ์
ลากิจ/ลาพักผ่อนไป
ต่างประเทศ การลาเกิน
กาหนด และที่เกี่ยวข้องกับ
การลาต่างๆ

ผลลัพท์ของงาน

7 ปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ
ข้อมูลข้าราชการบนระบบฐานข้อมูลทะเบียน
มจธ. บนระบบฐานข้อมูล
ประวัติ ข้าราชการพลเรือนเป็นปัจจุบันเสมอ
ทะเบียนประวัติข้าราชการพล
เรือน ของ สกอ.
8 งานบุคลากร
การเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคล
การเพิ่มข้อมูลวุฒิการศึกษา
การเปลีย่ นชื่อ -สกุลบุคลากร

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

การลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน มีข้อตกลงระดับ การลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
การให้บริการ (SLA) คือ ร้อยละ 90 สามารถ เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทาการ
นับตัง้ แต่สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับเรือ่ ง
อ้างถึงหนังสือสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).6/ว903 ลงวันที่ 8
มิ.ย.2560 แจ้งว่าระบบฐานข้อมูลทะเบียน
ประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เกิดขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และอยู่
ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบวันหยุดราชการ รวมถึงที่เกี่ยวข้อกับ
เวลาการปฎิบัติงานกับสานักนายกรัฐมนตรี

ดาเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการ เช่น การ
ได้รับเงินเดือน การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น และการได้รับพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น เพื่อนาข้อมูล
เข้าระบบย้อนหลัง เมื่อระบบได้รับการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรเป็นปัจจุบันเสมอ เพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน

งานต่อเนื่อง

ติดตามจัดทาให้ข้อมูลทันสมัยอยูเ่ สมอ

ข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากรเป็นปัจจุบัน
เสมอ
ข้อมูลการเปลีย่ นชื่อ -สกุลของบุคลากรเป็น
ปัจจุบันเสมอ

เพิ่มวุฒิการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

งานต่อเนื่อง

ติดตามจัดทาให้ข้อมูลทันสมัยอยูเ่ สมอ

เปลีย่ นแปลงชื่อ-สกุลให้เป็นปัจจุบัน

งานต่อเนื่อง

ติดตามจัดทาให้ข้อมูลทันสมัยอยูเ่ สมอ
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สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

9 โครงการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(JMAC)

ผลลัพท์ของงาน

1. กาหนดวิสัยทัศน์ และแผนพัฒนา มจธ. ที่
ชัดเจน เพื่อสร้างกลยุทธ์ ด้านระบบบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
มจธ เพื่อนา มจธ ไปถึงเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ได้
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างโครงร่างระบบบริหารจัดการ มจธ
และสามารถนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อสร้างข้อกาหนดลักษณะและรูปแบบ
ระบบ ERP ซึง่ ใช้ในการวางแผนทรัพยากร
ของมจธ. โดยรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
นาข้อกาหนดดังกล่าวมาดาเนินการจัดซือ้ จัด
จ้างตามระเบียบของมจธ. ต่อไป

งานกากับดูแล หน่วยเลขานุการและธุรการ
1 งานด้านสารบรรรณ
บุคลากร สทบ. ได้รับเอกสารถูกต้องและ
รวดเร็วฉับไว

2 งานด้านงบประมาณ

3 การเงิน

สทบ.ได้รับอนุมัติงบประมาณตามที่ตงั้ ไว้ และ
ดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
งบประมาณเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าและ
ประโยชน์สูงสุด

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยได้จัดทาข้อกาหนดลักษณะและ
รูปแบบระบบ ERP เพื่อนามาใช้วางแผน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึง่ เป็นการทางานร่วมกันระหว่างที่
ปรึกษาจาก JMAC และบุคลากร มจธ. โดย
สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกลุม่
ฟังก์ชั่นทั้งหมด 20 ฟังก์ชั่น และดาเนินการดัง
ต่อนี้
- จัดทา Operation Process List
ของทุกฟังก์ชั่น
- จัดทา Business Rule
development ของทุกฟังก์ชั่น
- จัดทา KPI ของทุกฟังก์ชั่น
- จัดทา BPMN ของทุกฟังก์ชั่น
- จัดทา System Functions
Reqirement
เวียนหน่วยงานเรือ่ งการส่งเอกสารผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณ
กระดาษ และการส่งเอกสารทั่วไป หรือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น
E-mail, Line

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

1. สานักงานยุทธศาสตร์ สานักงานคลัง
สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และสานัก
คอมพิวเตอร์ ดาเนินการวางแผนและทา
แผนภาพความเชื่อมโยงของงานร่วมกัน
2. ออกแบบกระบวนการทางานและการ
บริหารแบบใหม่ โดยเน้นความเชื่อมโยง
ระหว่าง Stratefgy และ Operation

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มจธ. ควรมีการสือ่ สารให้แต่ละหน่วยงานทราบว่าจะเดินหน้า
ต่ออย่างไร หรือมีสรุปรายงานความสาเร็จที่ได้จากการจบ
โครงการแล้ว

งานประจาต่อเนื่อง

จัดทาแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
บริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้
ล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดและจัดทารายจ่าย เป็นไปตามแผนที่ตงั้ ไว้
ประจาปี พ.ศ. 2563 - 2565 สทบ.ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในปีงบประมาณ 253 จานวน
52,590,000 บาท ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 แผนงาน
ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป จานวน 11,250,000 บาท
1.2 งานบริการส่วนกลาง จานวน 40,190,000
บาท
1.3 แผนงานวิสัยทัศน์ กิจกรรมรวม

งบประมาณในการดาเนินงานและทรัพยากรมีเพียงพอต่อการ
ทางาน และควรใช้นโยบายในการใช้งานทรัพยากรให้มีความ
คุม้ ค่าให้เกิดกับบุคลากรทุกคนต่อไป

17

สรุปผลการดาเนินงาน สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

งานที่ทา

ผลลัพท์ของงาน

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน

งานที่จะต้องดาเนินการต่อ

ปัญหา / ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

3.1ขออนุมัติแต่งตัง้ ที่ปรึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิได้รับค่าตอบแทนซึง่ โอนเข้าบัญชี ดาเนินการขออนุมัติแต่งตัง้ ทุกเดือนตุลาคม
และเบิกจ่ายเงินสมนาคุณที่ ธนาคารถูกต้องตรงตามกาหนดทุกเดือน
ของปีงบประมาณถัดไป
ปรึกษาอธิการบดีด้าน
ทรัพยากรบุคคล

ติดตามงานให้ต่อเนื่องไม่ขาดช่วง

3.2จัดทาสัญญาการยืมเงิน
ของมหาวิทยาลัย

คืนเงินยืม (กรณีเงินเหลือ) และจัดทาชุดเบิก
ภายใน 10 วันทาการ

เป็นงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดและกากับการยืม - คืนเงิน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ดาเนินการต่อเนื่อง

เป็นงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดและกากับดูแลการเบิกจ่าย
และการคืนเงินให้ตามกาหนดเวลา

กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

เป็นงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดและกากับการคืนเงินให้ตาม
กาหนด

ผูย้ ืมได้รับเงินยืมถูกต้องและครบถ้วนก่อนจัด
กิจกรรมภายใน 1 - 2 วัน

ดาเนินการจัดทาสัญญาเงินยืมทุกกิจกรรม ทุก
งบประมาณ ส่งสานักงานคลังภายใน 5 วันทา
การ
3.3ดาเนินการขออนุมัติเบิก ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ภายใน 4-6 วัน ดาเนินการจัดดทาชุดเบิก ตรวจสอบเอกสาร
เงินทุกงบประมาณ (งบบริหาร หลังจากส่งชุดเบิก
วิเคราะห์รายการบัญชี และตรวจสอบ
สทบ./ งบเบี้ยประชุมและพีธี
งบประมาณ ทุกลักษณะการเบิกเงินทุก
การอื่นฯ/ งบพัฒนาพัฒนา
งบประมาณ
เด็กเล็ก มจธ/ งบ
Competency/ งบสวัสดิการ
งบสโมสรฯ) พร้อมทั้ง
ควบคุมบัญชีค่าใช้จ่าย
วิเคราะห์ และตัดจ่ายในระบบ
Axapta และตัดบัญชีเงิน
3.4 บริหารเงินสดย่อยของ ส่งรายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
เบิกจ่ายเงินสดย่อย เงินยืม ของสานักงานทุก
สทบ.และรายงานสรุป
รายการ และดาเนินการรายงานสรุปค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ทุกเดือนส่งสานักงานคลัง
4 งานด้านวัสดุ-ครุภัณฑ์
บุคลากรได้รับวัสดุครุภัณฑ์ตรงตามความ
จัดซือ้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานและครุภัณฑ์
ต้องการ
ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ
5 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
เกิดกระบวนการทางานที่เป็นไปตามกาหนดใน ประสานงานจัดทา Serice Catalog และการ
ประสิทธิภาพการทางาน
การส่งมอบงานให้กับลูกค้า
จัดทา Work Flow ของหน่วยงานเพื่อรายงาน
(Productivity
ต่อที่ประชุม PI
Improvement ) การ
ปรับปรุงและพัฒนาคูม่ ือ
ปฏิบัติงาน (Work Manual)
อตกลงระดั
6 การประกาศข้
การจัดทารายงานต่
างๆ บ

จัดทาสรุปรายงานครุภัณฑ์สานักงานประจาปี ต้องกากับการใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่าและบารุงซ่อมแซมเมื่อชารุด
2562
ดาเนินการ Take Stock และจัดทาแผน
ผอ.รับผิดชอบในกระบวนการ PI & SLA ซึง่ จะต้องนามา
ปรับปรุงคูม่ ือปฏิบัติงานฯ และ SLA ปี 2562 ขยายผลสูก่ ารปฏิบัติงานของพนักงานใน สทบ ให้เกิดกลไก
การทางานที่มี PI&SLA ทุก Work Flow
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6.1 รายงานการประเมิน
ระบบควบคุมภายใน ปี 2562

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

มอบหมายให้มีทีมร่วมกันดาเนินการ นัก
กากับดูแลให้มีการจัดทาและส่งเล่มให้ทันกาหนด
บริหารงานทั่วไปเป็นผูร้ วบรวมแต่เนื้อหาต้อง
ได้มาจากผูป้ ฏิบัติงานแต่ละกลุม่ งานช่วยกัน

6.2 รายงานแผนบริหารความ จัดส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด
เสีย่ ง ปี 2562-2564

ดาเนินการจัดทารายงานและจัดส่งสานักงาน
ยุทธศาสตร์

มอบหมายให้มีทีมร่วมกันดาเนินการ นัก
ขอให้มีการเพิ่มเติมในเรือ่ งความเสีย่ งด้านทุจริตหรือการ
บริหารงานทั่วไปเป็นผูร้ วบรวมแต่เนื้อหาต้อง ป้องกันพฤติกรรมในการทางาน เช่น COI
ได้มาจากผูป้ ฏิบัติงานแต่ละกลุม่ งานช่วยกัน

6.3 จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
ของ สทบ.ประจาปี 2562

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

กากับและติดตามเพื่อส่งรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลก่อนต้น
ปีงบประมาณ

6.4 จัดทารายงานประจาปี ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนงาน
ของ สทบ. ปี 2562
6.5 จัดทา KPI ของหน่วย
สรุปผลการดาเนินการของหน่วยงาน KPI ราย
เลขานุการและธุรการ และ ไตรมาส 1-2
รวบรวม KPI ของทุกกลุม่ งาน
และทุกโครงการ (ไตรมาส 1-4)

ติดตามและรวบรวมข้อมูลรายงานประจาปีของ รวบรวมเข้าเป็นรูปเล่ม
ทุกกลุม่ งานครบถ้วน
ติดตามและรวบรวม KPI ของทุกกลุม่ งานให้
มอบหมายให้มีทีมร่วมกันดาเนินการ นัก
ตรงตามกาหนด
บริหารงานทั่วไปเป็นผูร้ วบรวมแต่เนื้อหาต้อง
ได้มาจากผูป้ ฏิบัติงานแต่ละกลุม่ งานช่วยกัน

กากับและติดตามเพื่อส่งรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลเมื่อสิน้ ปี

6.6 รายงานค่าใช้จ่าย งบ
ข้อมูลสรุปรายจ่าย รายไตรมาส 1-2
บริหาร สทบ. ของกิจกรรม
ส่วนกลางทุกโครงการเป็นราย
ไตรมาส ส่งสานักงาน
ยุทธศาสตร์ นับแต่วันสิน้ สุด
โครงการ(ไตรมาส 1-4)

สรุปข้อมูลรายจ่ายต่างๆ ทุกงบประมาณราย
ไตรมาส 1-2 และบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามแผนงบประมาณที่ตงั้ ไว้

เป็นงานส่วนหนึ่งซึง่ ควรอยูใ่ นรายงานประจาปี และนาเสนอ
หรือมีการรายงานผลการดาเนินงาน 6 เดือนให้รองอธิการบดี
ฝ่ายบุคคลได้ทราบ

ดาเนินการให้ถูกต้องตรงตามกาหนด

เป็นงานส่วนหนึ่งซึง่ ควรอยูใ่ นรายงานประจาปี และนาเสนอ
หรือมีการรายงานผลการดาเนินงาน 6 เดือนให้รองอธิการบดี
ฝ่ายบุคคลได้ทราบ
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