
ที่ งานที่ทํา ผลลัพทของงาน ผลการดําเนินงานปจจุบัน งานที่จะตองดําเนินการตอ ปญหา / ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานและขาราชการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบตุลาคม 

และเมษายน

-ดําเนินการสงไฟลแบบสรุปการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนบัสนุน

ใหแกหนวยงานตามกําหนด

-ติดตามแบบขอตกลงภาระงานพนักงานสาย

วิชาการ ปการศึกษาที่ 1/2563 (รอบเมษายน 

2564) หนวยงานดําเนินการเสร็จเรียบรอย

ครบทุกหนวยงาน

-ดําเนินการตรวจสอบเอกสารสรุปการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่หนวยงานสงกลับ

มายังสทบ. ทั้งพนักงานสายวิชาการและสาย

สนับสนุน จากทั้งหมด 44 หนวยงาน ตรวจ

เสร็จเรียบรอยจํานวน 28 หนวยงาน สงแกไข

จํานวน 5 หนวยงาน และยังไมสงกลับ จํานวน

 11 หนวยงาน

- เตรียมประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน

พนักงานและขาราชการ รอบตุลาคม 2564

- ติดตามแบบขอตกลงภาระงานของพนักงานสาย

วิชาการและขาราชการ ปการศี กษาที่ 2/2562 (รอบ

ตุลาคม 2564)

- ดําเนินการแจงหนวยงานจัดทําสัดสวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ

และขาราชการปการศึกษา 2564

ปญหาที่พบ : พนักงานสายวิชาการและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

เรื่องการประเมิน ยังไมเขาใจการใชระบบบันทึกขอตกลง

ภาระงานและหลักเกณฑการประเมินใหม จึงทําใหดําเนินการ

ไปไดอยางลาชา

2 เจรจาคาตอบแทนผูบริหาร

มหาวิทยาลัย (บม)

- ผูบริหารมหาวิทยาลัย (บม) ไดรับเงินเดือน

ตามโครงสรางเงินเดือนผูบริหารดวยความ

ยุติธรรมและเหมาะสมกับภาระงาน

- ผูบริหารมหาวิทยาลัย (บม) ที่หมดวาระ 

ไดรับการปรับโครงสรางเงินเดือนผูบริหารกลับ

เขาสูฐานเงินเดือนพนักงาน

- ดําเนินการเจรจาคาตอบแทนผูบริหาร

มหาวิทยาลัย (บม) เขาสูโครงสรางเงินเดือน

ผูบริหาร ทั้งหมด 9 คน เจรจาใหม 5 คน, 

เจรจาครั้งที่ 2 เนื่องจาก ดํารงตําแหนงวิชาการ

 จํานวน 3 คน, เจรจาครั้งที่ 2 เนื่องจาก 

รายงานตัวกลับจากตางประเทศ จํานวน 1 คน

- ดําเนินการปรับโครงสรางเงินเดือนผูบริหาร

กลับเขาสูฐานเงินเดือนพนักงาน จํานวน 5 คน

- อัพเดตฐานขอมูลผูบริหารมหาวิทยาลัย (บม)

- ดําเนินการเจรจาคาตอบแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย 

(บม) เขาสูโครงสรางเงินเดือนผูบริหาร เมื่อมีการ

แตงตั้งดํารงตําแหนงใหม

- ดําเนินการปรับโครงสรางเงินเดือนผูบริหารกลับเขาสู

ฐานเงินเดือนพนักงาน เมื่อสิ้นสุดวาระดํารงตําแหนง

- การเจรจาตองมีการใหเหตุผลถามีการเจรจาคาตอบแทนไม

เปนไปตามสูตร บางหนวยงานหรือเจาตัวไมไดสงเอกสาร

ชี้แจงมาให ทําใหตองรอเอกสารชี้แจง

- คณะกรรมการไมเห็นชอบกับจํานวนเงินที่เจาตัวเสนอ ทําให

ตองใชเวลาในการเจรจาเพิ่มเติม

- เอกสารรายงานตัวกลับลาชาจากตางประเทศลาชา

- คําสั่งในการแตงตั้งผูบริหารมาถึงสทบ.ลาชา

สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจําป พ.ศ. 2564

งานกํากับดูแล - กลุมงานคาตอบแทน

1



ที่ งานที่ทํา ผลลัพทของงาน ผลการดําเนินงานปจจุบัน งานที่จะตองดําเนินการตอ ปญหา / ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจําป พ.ศ. 2564

3 คาตอบแทน PBBS ดําเนินการจัดทําเอกสารและตรวจสอบขอมูล

ประกอบการขออนุมัติการบริหารและการจาย

คาตอบแทนการบริหารงานแบบ Program 

Plan Budgeting System (PPBS) ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

- ดําเนินการสงไฟลรายละเอียดการจายเงิน 

PBBS รายบุคคลตอเดือนและไฟลรายละเอียด

การจายเงิน PBBS รายบุคคลตอปงบประมาณ 

ใหแกคณบดีหรือหัวหนาภาควิชา เพื่อให

หนวยงานพิจารณาการจายคาตอบแทน PBBS

- ดําเนินการเบิกจาย PBBS แลว 12 ครั้ง 10 

หนวยงาน

- ดําเนินการสงไฟลรายละเอียดการจายเงิน PBBS 

รายบุคคลตอเดือนและไฟลรายละเอียดการจายเงิน 

PBBS รายบุคคลตอปงบประมาณ ใหแกคณบดีหรือ

หัวหนาภาควิชา ใหแกหนวยงานที่ประสงคจะขอ

เบิกจาย PBBS ภายในปงบประมาณ 2564

- ดําเนินการเบิกจาย PBBS (งานตอเนื่อง)

- กรอบ สนย. ยังไมผานการอนุมัติ ทําใหตองรอเอกสารใน

สวนนี้

- ขาดเอกสารชี้แจงกรณีคาตอบแทนPBBS เกินโครงสราง แต

ไมเกินรอยละ 20

- เอกสารจากหนวยงานมีขอผิดพลาด

- สทบ.จัดทําไฟลสงหนวยงานผิดพลาด ในกรณีคนบรรจุใหม 

คนลาออก

- การบันทึกขอมูลในระบบ HPB

1 เครื่องราชอิสริยาภรณฯ ชางเผือก

และมงกุฎไทย

บุคลากรไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณตามสิทธิ

ดําเนินการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณทันตามกําหนด

 - เดือนกันยายน เตรียมดําเนินการขอพระราชทาน

เครื่องราชฯ ประจําป 2564

- จัดทําฐานขอมูลการรับ-สงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ

 - ปญหาเรื่องที่จัดเก็บและการเก็บรักษาเครื่องราชฯ  

 - เพิ่มฐานขอมูลความดําเนินการทางวินัยของบุคลากร

 - เพิ่มฐานขอม

2 เครื่องราชอิสริยาภรณฯ ดิเรก

คุณาภรณ

ผูกระทําความดีความชอบที่ประสงคขอรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ไดรับ

พระราชทานฯ ตามหลักเกณฑ

ดําเนินการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณทันตามกําหนด

- จัดทําฐานขอมูลการรับ-สงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หากมีระบบฐานขอมูลผูมีอุปการคุณกับมหาวิทยาลัยฯ ที่มี

ประสิทธิภาพจะชวยในการตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคลได

3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  - จัดประชุมคณะกรรมการ กสช.ฯและจัด

ประชุมใหญไดตามแผนที่กําหนด 

  - ติดตอประสานงานเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ ตลอดทั้งป และ สมาชิกรับทราบเรื่องการ

เติบโตของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 1. ดําเนินการเรื่องการสมัครสมาชิก กสช./ 

ลาออกจากการเปนสมาชิก (ตลอดทั้งป)

 2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ

กองทุนฯ

 - เดือนกรกฎาคม 2564 เตรียมการจัดประชุมใหญ

สามัญประจําป 

 - ดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกสมาชิกในเดือน

สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม 2564

 - ปรับปรุงเว็บไซตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

1. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 

สงผลใหไมสามารถจัดประชุมใหญไดตามแผนที่กําหนด

2. ควรเพิ่มการสื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบขอมูลที่

เกี่ยวของมากขึ้นกวาเดิม

4 ประกันอุบัติเหตุกลุม บุคลากรไดรับการประกันอุบัติเหตุ 1. จัดทําประกันอุบัติเหตุสําหรับบุคลากรได

ตามแผนที่กําหนด โดยเริ่มกรมธรรมตั้งแตวันที่

 30 ม.ีค. 2563 - 30 ม.ีค. 2564

2. ประกันอุบัติเหตุสําหรับบุคลากร (ตลอดป)

งานตอเนื่อง ควรเพิ่ มการประชาสัมพันธใหบุคลากรพกบัตรประกัน

อุบัติเหตุติดตัวไวตลอดเวลา

5 คาชดเชย ดําเนินการจายคาชดเชยใหกับบุคลากรที่

เกษียณอายุและเลิกจาง

ปงบประมาณ 2563 ดําเนินการเรื่องคาชดเชย

สําหรับผูเกษียณอายุจํานวน 16 คน เลิกจาง/ 

หมดสัญญาจางจํานวน 20 คน

เดื อนกันยายน เตรียมดําเนินการเรื่องคาชดเชยสําหรับ

พนักงานที่เกษียณอายุประจําป 2564 จํานวน 16 คน

1. ควรมีการจัดทําประมาณการคาใชจายที่เกิดขึ้น

เปรียบเทียบระยะยาวและมีการเตรียมการจัดสรรเงินให

เพียงพอในอนาคต  

2. ควรพิจารณาการจายคาชดเชยใหผูที่เสียชีวิตขณะ

ปฏิบัติงานให มจธ. ดวย (ตามสัดสวน)

6 บําเหน็จบํานาญ ดําเนินการ/ ประสานการขอรับบําเหน็จ

บํานาญและเงินอื่นใดใหกับขาราชการ 

ขาราชการบํานาญและลูกจางประจําที่ออก

จากราชการ/ เกษียณอาย/ุ เสียชีวิต

ปงบประมาณ 2563 ดําเนินการเรื่องบําเหน็จ

บํานาญสําหรับขาราชการ ขาราชการบํานาญ

และลูกจางประจําจํานวน 10 คน

งานตอเนื่อง การดําเนินการสําหรับขาราชการและลูกจางประจําที่ออกจาก

ราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ควรดําเนินการใหทันกอนวันที่

มีผลเกษียณอายุ เพื่อใชสิทธิสวัสดิการตางๆ ไดอยางตอเนื่อง

งานกํากับดูแล - กลุมงานสิทธิประโยชน
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ที่ งานที่ทํา ผลลัพทของงาน ผลการดําเนินงานปจจุบัน งานที่จะตองดําเนินการตอ ปญหา / ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจําป พ.ศ. 2564

7 สวัสดิการงานศพ ดําเนินการเรื่องสวัสดิการงานศพใหบุคลากร

ไดถูกตองและทันตามกําหนด

1. ปงบประมาณ 2564 (ณ 31 มีนาคม 2564) 

 จัดสวัสดิการงานศพสําหรับบุคลากร ผูมีอุป

การคุณและบุคลากรในครอบครัว จํานวน 44 

คน

2. ดําเนินการเบิกจายคาพวงหรีด

งานตอเนื่อง ควรจั ดทําฐานขอมูลการเบิกจายคาพวงหรีด เพื่อกําหนด

ระยะเวลาการเบิกจาย และประกาศเปนขอตกลงการ

ใหบริการ (SLA) ตอไป

8 โครงการจายตรงคารักษาพยาบาล ดําเนินการเพิ่มสิทธิ์จายตรงคารักษาพยาบาล

ใหกับขาราชการ ขาราชการบํานาญและ

ลูกจางประจํา

ดําเนินการไดตามที่กําหนด งานตอเนื่อง สทบ. ตองติดตามขอมูลและดําเนินงานใหทันตามรอบเวลาที่

กําหนด

9 หนังสือรับรองเคหะสงเคราะห ดําเนินการออกหนังสือรับรองเคหะ สงเคราะห

ใหบุคลากรภายใน 1 วันทําการ

ปงบประมาณ 2564 (ณ 31 มีนาคม 2564) 

จัดทําหนังสือรับรองเคหะสงเคราะหจํานวน 28

 คน

มหาวิทยาลัยฯ อยูระหวางดําเนินการจัดทําหนังสือ

รับรองออนไลน

-

10 สิทธิ์บุตรเขาศึกษาตอใน มจธ. บุตรของบุคลากรเขารับการศึกษาใน มจธ. ได

ตามหลักเกณพที่กําหนด

ปงบประมาณ 2564 มีผูยื่นสิทธิ์เขาศึกษาตอใน

 มจธ. จํานวน 8 คน

- สทบ.ควรมีฐานขอมูลและคาดการณจํานวนผูยื่นสิทธิ์ในระยะ

ยาวได

11 คัดเลือกขาราชการ/ 

ลูกจางประจําดีเดน

ดําเนินการคัดเลือกขาราชการ/ ลูกจางประจํา

ดีเดนไดตามที่กําหนด

ดําเนินการไดตามที่กําหนด เดือนพฤศจิกายน เตรียมการดําเนินการคัดเลือก

ขาราชการ/ ลูกจางประจําดีเดนประจําป 2564

การตรวจสอบบุคคล  สทบ.จะตองมีขอมูลเบื้องลึกของ

บุคลากรเกี่ยวกับพฤติกรรม

12 งานเกษียณอายุ /งานปใหม ปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการสวัสดิการ ดําเนินการจัดงานไดตามแผนที่กําหนด เริ่มเตรียมการจัดงานเกษียณอายุประจําป 2564 ตั้งแต

เดือนมีนาคม 2564

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 

สงผลตอรูปแบบการจัดงาน/ การดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

13 โครงการสวัสดิการเลือกได พนั กงานที่บรรจุตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2546 

เปนตนไป สามารถเลือกสวัสดิการการเบิกคา

รักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับตนเองและ

ครอบครัวได

ดําเนินการจัดทําประกาศ มจธ. วาดวย 

โครงการสวัสดิการเลือกได พ.ศ.2563 กําหนด

เริ่มโครงการตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2563 - 30 ม.ิย.

 2565

งานตอเนื่อง ควรประชาสัมพันธใหผูมีสิทธิ์รับทราบขอมูลอยางตอเนื่อง

14 งานเชิดชูเกียรติบุคลากรประจําป

 2562

รับมอบงานเชิดชูเกียรติบุคลากรจากสํานัก

งานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อยูระหวางดําเนินการ - เริ่มเตรียมการจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรประจําป 

2563 ตั้งแตเดือนมกราคม 2563

- ดําเนินการคัดเลือกรายชื่อผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

ภายในเดือน กรกฎาคม 2563

- จัดงานวันที่ 20 มกราคม 2564

- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid -19 

สงผลตอรูปแบบการจัดงาน/ การดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

15 ประกั นสุขภาพคุมครองการติด

เชื้อไวรัส Covid-19

บุคลากรได รับการคุมครองกรณีติดเชื้อไวรัส 

Covid-19

1. ดําเนินการประกันสุขภาพคุมครองการติด

เชื้อไวรัส Covid-19 สําหรับบุคลากรจํานวน 

2,788 คน

2. ดําเนินการประสานการประกัน Covid-19 

สําหรับบุคคลในครอบครัวของบุคลากร

จํานวน 365 คน

- -
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ที่ งานที่ทํา ผลลัพทของงาน ผลการดําเนินงานปจจุบัน งานที่จะตองดําเนินการตอ ปญหา / ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจําป พ.ศ. 2564

1

1.1 การสรรหาและคัดเลือก

พนักงาน

หนวยงานไดบุคลากรที่มีสมรรถนะที่ตองการ

ในเวลาอันรวดเร็วและมีตนทุนในการสรรหา

คัดเลือกนอย

เปดสอบแขงขันรอบยอยและเปดสอบคัดเลือก

ตลอดป 

อุปสรรค - เนื่องจากสถานการณโควิด 19 จึง

ทําใหไมสามารถเปดสอบแขงขันรอบใหญ

ตามปกติได จึงตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ดําเนินการงานใหสอดคลองกับสถานการณ 

โดยเปดสอบแขงขันรอบยอยโดยพิจารณาจาก

ความจําเปนเรงดวนของตําแหนงงานนั้นๆ

ดําเนินการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือก

พนักงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

งานในการสรรหาที่จะตองติดตามใหทัน เพื่อมิใหเกิดการคั่ง

คางไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงาน 90 วัน  การติดตาม

ผลสอบภาษาอังกฤษของสายวิชาการ งานตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรมและงานตรวจประวัติการศึกษา และงานเก็บเขา

แฟมเขาไฟลตางๆ

1.2 การจัดทําและตอสัญญาจาง

พนักงาน

พนักงานไดรับการตอสัญญาจางไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

การดําเนินงานปจจุบัน

1. สทบ. แจงติดตามใหหนวยงานจัดสงแบบ

ประเมินกอนครบสัญญาจางลวงหนา 6 เดือน

2. เสนอแบบรายงานผลการประเมินตอ

อธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติการตอสัญญาจาง

3. เสนอสัญญาจางตอรองอธิการบดีฝายบุคคล 

เพื่อลงนามในสัญญาจาง

- ทบทวนระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับ

ขอบังคับ มจธ. วาดวย การกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการของพนักงานกลุมวิชาการ อาจารยพิเศษ และ

พนักงานสมทบในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี พ.ศ.2561

- ทบทวนสัญญาจางและเอกสารแนบทายสัญญาจาง 

- ปรับปรุงแนวทางการตอสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย

 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเกณฑการพิจารณษ

อุปสรรค

- ยังพบการคงคางการตอสัญญาจางจากหนวยงาน จึงทําให

พนักงานบางรายไมสามารถดําเนินการตอสัญญาจางไดทัน

ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- ยังพบหลักการพิจารณาขอพิจารณาตอสัญญาของหนวยงาน

 ยังไมเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงทํามหเกิด

การสงเอกสารกลับ เพื่อใหหนวยงานทบทวนผลการพิจารณา

การตอสัญญา

1.3 การคิดประสบการณการ

ทํางาน

สรางความสามารถในการแขงขันกับองคกร

ภายนอก จูงใจบุคลากรใหม

คิดประสบการณการทํางานใหกับพนักงานและ

ลูกจางทุกกลุมและทุกตําแหนง

- ทบทวนเกณฑการคิดประสบการณการทํางาน ปจจุบันหนวยงานตองการปรับประสบการณใหกับบุคลากรที่

เคยปฏิบัติงานกับหนวยงานมากอน ซึ่งควรจะทําเกณฑการ

ปรับประสบการณใหชัดเจน เพื่อมิใหลักหลั่นกัน

1.4 การประเมินงาน 90 วัน และ

การประเมินทดลองงาน

- บุคลากรรับทราบผลการประเมินในชวง

ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันบรรจุ

- หนวยงานแจงผลการประเมินทดลอง

ปฏิบัติงานชวง 90 วันมายัง สทบ. เพื่อ

ดําเนินการตอไป

กําหนดใหหนวยงานแจงผลการประเมินมายัง 

สทบ. ไมนอยกวา 10 วัน กอนครบกําหนด

ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 90 วัน

- ทบทวนระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับ

ขอบังคับ มจธ. วาดวย การกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการของพนักงานกลุมวิชาการ อาจารยพิเศษ และ

พนักงานสมทบในสังกัด มจธ. พ.ศ.2561

อุปสรรค

1. หนวยงานสงเอกสารลาชา 2. หนวยงานไมไดมอบหมาย

ผูรับผิดชอบโดยตรงใหมีการแจงเตือนในการดําเนินการ 3. 

สทบ.อาจจะตองมีระบบในการติดตามฯ

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

งานกํากับดูแล - กลุมงานบริหารงานบุคคล
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ที่ งานที่ทํา ผลลัพทของงาน ผลการดําเนินงานปจจุบัน งานที่จะตองดําเนินการตอ ปญหา / ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจําป พ.ศ. 2564

2

2.1 พนักงานสายวิชาการ บุคลากรสายวิชาการไดรับการเลื่อนระดับ

ตําแหนง และมีความกาวหนาทางดานวิชาชีพ

1.ดําเนินการแจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

บุคลากรไปยังหนวยงานรอบเมษายน 2564 

ครบทุกหนวยงานเมื่อเดือนมกราคม 2564

2. ประชาสัมพันธการเสนอขอเลื่อนระดับ

ตําแหนงรอบเมษายน 2564

3. อยูระหวางพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู

เสนอขอเลื่อนระดับรอบตุลาคม 2563 จํานวน 

19 ราย

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร และผลงานของผู

เสนอขอเลื่อนระดับรอบเมษายน 2564 กอนนําเสนอ

คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนระดับฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานผูเสนอขอ

เลื่อนระดับใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. สรางความรู ความเขาใจใหบุคลากร พนักงาน 

ผูบังคับบัญชา ในการสงเสริมความกาวหนาของ

บุคลากรใหเลื่อนระดับตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

3. การแจงเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่เสนอขอ

เลื่อนระดับไดในรอบตุลาคม 2564 รับทราบในเบื้องตน

เพื่อใหเตรียมความพรอมในการเลื่อนระดับไดตาม

เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4.สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑประเมิน 

แนวทางการพิจารณาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของผลงานในระดับที่ขอเลื่อน การเตรียมตัว

พัฒนาสําหรับการเลื่อนระดับถัดไป ใหกับ

ผูบังคับบัญชา คณะกรรมการกลั่นกรองหนวยงาน

1. ทักษะในการนําเสนอการเขียนแบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและแนวทางการเลื่อนระดับ

พนักงานฯ ยังไมสะทอนใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ที่ตนเองทํา  

ผลกระทบ/การนําไปใชประโยชน จากผลงานที่เกิดขึ้นที่ตอง

ใหขอมูลอยางชัดเจนเปนรูปธรรม

2. การใหความเห็นของคณะกรรมการประเมินการเลื่อนระดับ

และคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนระดับที่เปนการให

ความเห็นทั่วๆ ไปยัง ยังไมแสดงใหเห็นถึงการพิจารณาตาม

หลักเกณฑและแนวทางการเลื่อนระดับ

การเลื่อนระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
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ที่ งานที่ทํา ผลลัพทของงาน ผลการดําเนินงานปจจุบัน งานที่จะตองดําเนินการตอ ปญหา / ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจําป พ.ศ. 2564

2.1 พนักงานสายวิชาชีพอื่นๆ บุคลากรสายวิชาชีพไดรับการเลื่อนระดับ

ตําแหนง และมีความกาวหนาทางดานวิชาชีพ

1.ดําเนินการแจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

บุคลากรไปยังหนวยงานรอบเมษายน 2564 

ครบทุกหนวยงานเมื่อเดือนมกราคม 2564

2.ประชาสัมพันธการเสนอขอเลื่อนระดับ

ตําแหนงรอบเมษายน 2564

3.อยูระหวางพิจารณากลั่นกรองผลงานผูเสนอ

ขอเลื่อนระดับรอบตุลาคม 2563 จํานวน 20 

ราย

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร และผลงานของผู

เสนอขอเลื่อนระดับรอบเมษายน 2564  กอนนําเสนอ

คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนระดับฯ ระดับ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานผูเสนอขอ

เลื่อนระดับใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. สรางความรู ความเขาใจใหบุคลากร พนักงาน 

ผูบังคับบัญชา ในการสงเสริมความกาวหนาของ

บุคลากรใหเลื่อนระดับตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

3. การแจงเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่เสนอขอ

เลื่อนระดับไดในรอบตุลาคม 2564 รับทราบในเบื้องตน

เพื่อใหเตรียมความพรอมในการเลื่อนระดับไดตาม

เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4.สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑประเมิน 

แนวทางการพิจารณาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของผลงานในระดับที่ขอเลื่อน การเตรียมตัว

พัฒนาสําหรับการเลื่อนระดับถัดไป ใหกับ

ผูบังคับบัญชา คณะกรรมการกลั่นกรองหนวยงาน 

5. สรางกลไกการติดตามการนําความคิดเห็นที่ไดรับ

จากคณะกรรมการกลั่นกรองฯไปใชสําหรับการพัฒนา

เพื่อเตรียมตัวในระดับถัดไป

1. ทักษะการเขียนนําเสนอผลงานสําคัญที่ใชขอรับการ

ประเมินเพื่อเลื่อนระดับในแบบรายงานการประเมินตนเอง 

(Self Evaluation Report) ยังไมสามารถสะทอนใหเห็นคา

งานในระดับที่ขอเลื่อน 

2.การใหความเห็นของผูบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการเลื่อน

ระดับเปนความเห็นทั่วไป ยกคําสําคัญจากเกณฑมาใช ยัง

ไมใชความเห็นที่ชวยสนับสนุนหรือบงชี้ถึงการปฏิบัติงานที่

อธิบายถึงคางานของผูเสนอขอเลื่อนระดับ 

3.การพิจารณาใหความเห็นจากคณะกรรมการกลั่นกรอง

หนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจการพิจารณาการเลื่อนระดับใน

สวนของการเตรียมตัวเพื่อพัฒนาเพื่อเลื่อนระดับที่สูงกวา

ระดับที่ขอเลื่อน ยังไมเจาะจงและชัดเจนเพียงพอทําใหเห็นถึง

การกําหนดแผนพัฒนาได 

4.การติดตามการพัฒนา การมอบหมายงาน หลังสิ้นสุดการ

พิจารณาการเลื่อนระดับ ปจจุบันยังไมไดมีการดําเนินการ

จริงจัง

3 การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ และมีความกาวหนา

ทางดานวิชาชีพ

กําหนดการประชุมปละ 4 ครั้ง (3 เดือนตอครั้ง)

- อยูระหวางพิจารณาผลงานวิชาการ และ

เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

- อยูระหวางพิจารณาสรุปผลการประเมินผล

งานวิชาการ

อยูระหวางดําเนินการเสนอขอบังคับ มจธ. (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2565

เกณฑการพิจารณากําหนดตําแหนงฯ มีการปรับเปลี่ยน/

ยกเลิกเกณฑ สงผลใหพนักงานมีการวางแผนการเสนอ

เอกสารพิจารณาคลาดเคลื่อน ทําใหมีความลาชา
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4 การประเมินเขาสูตําแหนงบริหาร

และการตอวาระตําแหนงบริหาร

มหาวิทยาลัยมีผูบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

และมีศักยภาพ

1. ประเมินบุคลากรเขาสูตําแหนงบริหาร 

จํานวน 4 ราย 

2. ประเมินตอวาระบุคลากรที่ดํารงตําแหนง

บริหาร 3 ราย

ตรวจสอบตําแหนงบริหารที่ยังไมมีคนครอง และ

บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการประเมิน

เขาสูตําแหนงบริหาร

- มหาวิทยาลัยยังพัฒนาบุคลากรระดับหัวหนางานไดไมทันใน

หลายตําแหนง 

- บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมบางคนไมตองการ

รับผิดชอบงานมากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการเรื่องคน)

5 การทํางานขามหนวยงาน บุคลากรไดรับการสนับสนุนใหทํางานขาม

หนวยงานเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนา

หนวยงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

การดําเนินการปจจุบัน

มีผูทํางานขามหนวยงานทั้งภายใน (75 ราย) 

และภายนอก (4 ราย) 

- สทบ.มีหนังสือเวียนแจงทบทวนขั้นตอนและ

แนวทางการจัดทําขอตกลงการทํางานขาม

หนวยงาน (บันทึกขอความ สทบ.ที่ ศธ 5801.8

 ลว. 5 ต.ค. 2561)

ติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่

ทํางานขามหนวยงาน

อุปสรรค

1) การที่หนวยงานไมมีการตรวจสอบหรือแจงชื่อกรณีที่มีการ

ปฏิบัติงานขามหนวยงานของบุคลากรในสังกัด สงผลตอการ

ตัดจายคาตอบแทนการทํางานขามหนวยงานใหทันกับรอบ

ปงบประมาณ

2) กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมเอื้อใหบุคลากร

ทํางานขามหนวยงาน หรือเขามาชวยงานสวนกลาง มจธ.

6 การเปลี่ยนตําแหนง บุคลากรไดรับการเปลี่ยนตําแหนงตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงของมหาวิทยาลัย 

เพื่อสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในสายอาชีพ

ในชวงเวลาดังกลาวมีผูเสนอเรื่องมา 1 ราย เมื่อ

 สทบ.ตรวจสอบเงื่อนไข พบวาหนวยงานยัง

ไมไดดําเนินการขอกําหนดกรอบตําแหนง จึงสง

เรื่องคืนไปหนวยงาน

- -

7 การตัดโอน การโอนยาย หรือการ

 Rotation

บุคลากรไดรับการตัดโอนไปยังหนวยงานที่

เหมาะสม

มีการดําเนินงานเรื่องการตัดโอน โอนยาย 

อัตราของพนักงาน ตามความเหมาะสมของ

ตําแหนงงานและหนาที่ความรับผิดชอบ

หารือแนวทางกําหนดเปนนโยบายการปฏิบัติงานให

ชัดเจน และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งที่ชัดเจนของระบบ

 Career Path

 - ตองสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจใหเห็นประโยชนของการ 

Rotation 

 - ดําเนินการสรางระบบการ Rotation ใหชัดเจน

8 การลาออก บุคลากรไดรับการอนุมัติใหลาออกจาก

มหาวิทยาลัย

พนักงานลาออกเฉลี่ยปละ 30 - 35 คน  

ลูกจางลาออกเฉลี่ยปละ 80-90 คน

พิจารณาการทํา Exit Interview  เพื่อทราบสาเหตุ

การลาออกที่เทจริง

อุปสรรค

1. ไมสามารถดําเนินการอนุมัติการลาออกของบุคลากรไดทัน

ตามกําหนด 

2. ไมมีระบบที่ใชสําหรับการตรวจสอบการเปนนักเรียนทุน  

สทบ.ควรมีสถิตการลาออกและอัพเดทใหทันสมัยเสนอรอง

บุคคลฯ ไปพรอมกับการเสนอขอมูลลาออกแตละครั้ง

3. การตรวจสอบภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยมีความลาชา

7



ที่ งานที่ทํา ผลลัพทของงาน ผลการดําเนินงานปจจุบัน งานที่จะตองดําเนินการตอ ปญหา / ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจําป พ.ศ. 2564

9 การจัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคคลดํารง

ตําแหนงบริหาร/

รักษาการในตําแหนงบริหาร/

รักษาการแทนตําแหนงบริหาร

บริหาร

 - บุคลากรไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย

ใหดํารงตําแหนงบริหาร

- หนวยงานมีผูปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวใน

ตําแหนงบริหารที่ยังไมมีผูมาดํารงตําแหนง

- หนวยงานมีผูปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหารที่มี

ภารกิจตองไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย

 - จัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนง

บริหาร จํานวน 13 ฉบับ

- จัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคคลรักษาการใน

ตําแหนงบริหาร จํานวน 35 ฉบับ

- จัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคคลรักษาการแทน

ผูบริหารที่ไปปฏิบัติหนาที่ภายนอก ม. จํานวน 

13 ฉบับ

 - ประสานงานเจาหนาที่บุคคลของหนวยงานอยาง

ตอเนื่อง

- แจงเตือนหนวยงานดําเนินการเสนอเอกสารตอวาระ

กอนหมดวาระ

 - กรณีการออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือรักษาการ

หัวหนาภาควิชาและหัวหนาสวนที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาภาควิชา ตองผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการซึ่ง

จัดประชุมเดือนละครั้ง ทางหนวยงานตองสงเอกสารใหทัน

เขาที่ประชุมจึงจะดําเนินการไดทันเวลา

- หนวยงานเสนอเรื่องจัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคคลรักษาการแทน

มายัง สทบ. กระชั้นชิด

3

1 การเลื่อนเงินเดือน ขาราชการไดรับการเลื่อนเงินเดือนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

การดําเนินการปจจุบัน

- ในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ครั้งที่ 1 

วันที่ 1 เม.ย. 63 มีขาราชการรวม 106 ราย 

ขาราชการกลุมวิชาการ 68 ราย, ขาราชการ

กลุมวิชาชีพฯ 38 ราย มีขาราชการไดรับ

เงินเดือน 105 ราย, ขาราชการไดรับ

คาตอบแทนพิเศษ 1 ราย

งานตอเนื่องดําเนินงานปละ 2 ครั้ง

2 การลาออก ขาราชการไดรับการอนุมัติใหลาออกจาก

ราชการ

ป 2563 ยังไมมีขาราชการลาออก ปจจุบันมี

ขาราชการ จํานวน 106 ราย ณ 1 ม.ีค. 63

4

1 การบริหารระบบทะเบียนประวัติ - จัดเก็บแฟมประวัติของลูกจางประจําใหเปน

ปจจุบัน

จัดเก็บแฟมประวัติของลูกจางประจํา ณ วันที่ 

31 ม.ีค. 2564 มีจํานวน 33 แฟม

งานตอเนื่อง สทบ.จะตองบริหารจัดการเวลา ปดงานการอนุมัติจางในแต

ละราย และเก็บแฟมประวัติใหเปนระเบียบ หรืออาจจะตอง

เปลี่ยนเปนการเก็บขอมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกสแทนระบบ

เอกสาร

2 การเลื่อนเงินเดือน ลูกจางประจําไดรับการเลื่อนเงินเดือนไป

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ในการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําครั้งที่ 1 

วันที่ 1 เม.ย. 63 มีหนวยงานที่สงเอกสารมา

ทั้งสิ้น 13 หนวยงาน มีลูกจางประจํารวม 36 

ราย ซึ่งมีโควตาสําหรับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น

เทากับรอยละ 15 ของลูกจางประจํา ณ วันที่ 1

 ม.ีค. 63 ซึ่งการเลื่อนขั้นคาจางของ

ลูกจางประจําครั้งนี้มีโควตาสําหรับเลื่อนขั้น 1 

ขั้นทั้งป จํานวน 5.4 ราย โดยใชไปทั้งสิ้น 5 ราย

งานตอเนื่อง หนวยงานมีการเลื่อนเงินเดือนลูกจางที่หลากหลายแตกตาง

กันแตละหนวยงาน อาจเกิดการลักหลั่นกัน เมื่อลูกจางตาง

หนวยงานมีพูดจาและเปรียบเทียบกัน จะเกิดความรูสึกไมพึง

พอใจในอัตราที่ตนเองไดรับ ในเรื่องนี้ สทบ. จะตองมีการ

เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนใหใกลเคียงกัน หรือตองมีคําตอบ

ชัดเจนในเรื่องเงินเดือนที่ขึ้นที่แตกตางกัน

การบริหารงานลูกจางประจํา

การบริหารงานขาราชการ
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3 โครงการจายตรงเงินเดือนใหแก

ขาราชการ

ขอมูลในโครงการจายตรงเงินเดือนเปนปจจุบัน การดําเนินการปจจุบัน คือ ทําทั้งในระบบ HPB

 และ โครงการจายตรงเงินเดือน

- การบริหารระบบทะเบียนประวัติของ

ขาราชการและลูกจางประจํา

- การเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการและ

ลูกจางประจํา

- การปรับระดับ/เปลี่ยนตําแหนงใหแก

ลูกจางประจํา

- การแตงตั้งใหขาราชการดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ

- การเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ

- การบริหารกรอบอัตราของขาราชการและ

ลูกจางประจํา

- การลาออกของขาราชการ/ ลูกจางประจํา

- การเกษียณของขาราชการ/ ลูกจางประจํา

งานตอเนื่อง ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานใหทัน รับรูขาวสารที่จะ

ใหมๆ ใหทัน

4 การปรับระดับ/เปลี่ยนตําแหนง

ใหแกลูกจางประจํา

ลูกจางประจําไดรับการปรับระดับ/เปลี่ยน

ตําแหนงโดยเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ในป 2564 ยังไมมีการปรับระดับตําแหนง/

เปลี่ยนตําแหนงใหแกลูกจางประจํา

การสื่อสารทําความเขาใจใหหนวยงานทราบถึง

กระบวนการผานทุกชองทางตาง ๆ ของ มจธ. อยาง

ชัดเจนเขาใจงาย

5 การลาออก ขาราชการไดรับการอนุมัติใหลาออกจาก

ราชการ

ลูกจางประจํายังไมมีการลาออก ปจจุบันมี

ลูกจางประจําจํานวน 

36 ราย ณ 1 ม.ีค. 63

ควรมีโครงการดูแลหลังเกษียณใหกับลูกจางประจําใหอยูได

หลังเกษียณดวย

5

1 บริหารแฟมประวัติของพนักงาน

แบบไมประจํา

- จัดเก็บแฟมประวัติของพนักงานแบบไม

ประจําใหเปนปจจุบัน

- จัดเก็บแฟมประวัติของพนักงานแบบไม

ประจํา ณ วันที่ 31 ม.ีค. 64 มีจํานวน 83 แฟม

งานตอเนื่อง เปลี่ยนเปนการจัดการขอมูลลงระบบอิเล็กทรอนิกสแทนงาน

เอกสาร

การบริหารงานพนักงานแบบไมประจํา
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2 การกลั่นกรองการจางผูมีความรู

ความสามารถฯ

ประจําสํานักงานอธิการบดี

 ฝายผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองการจางผูมีความรูความสามารถฯ 

ประจําสํานักงานอธิการบดี

ปงบประมาณ  2563-2565 จํานวนผูมีความรู

ความสามารถฯ ประจําสํานักงานอธิการบดีที่

ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ 

จํานวน 11 ราย

งานตอเนื่องตามขั้นตอนดังนี้ รวบรวม ตรวจสอบ

ความถูกตองของเอกสารในสวนของผูมีความรู

ความสามารถพิเศษฯ ประจําสํานักงานอธิการบดีกอน

นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจางฯ 

จัดทําวาระการประชุม นัดประชุมคณะกรรมการฯ 

สรุปผลการพิจารณาการประชุมกลั่นกรองการจางผูมี

ความรูความสามารถพิเศษฯ ประจําสํานักงาน

อธิการบดี เสนอตอสํานักงานยุทธศาสตรเพื่อเสนอตอ

คณะทํางานดานเมื่อแผนไดรับอนุมัติการจางแลว 

หนวยงานเสนอสัญญาจางลงนามอัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลัย เมื่อแผนไดรับอนุมัติการจางแลว 

หนวยงานเสนอสัญญาจางลงนาม 

1. หนวยงานมีความตองการจางที่ไมชัดเจน ขอมูลไมเพียงพอ

 สําหรับการคํานวณเงินเดือนและประสบการณ  2. บางครั้ง

หนวยงานไมไดมีการวางแผนการจางไวกอน ทําใหตองเรงดวน

3 การบริหารงานลูกจางของ

มหาวิทยาลัย

- ดําเนินการจัดทําสัญญาจางสําหรับลูกจาง

มหาวิทยาลัยใหม

- ลูกจางมหาวิทยาลัยไดรับการโอนยาย 

ลาออก และจายคาชดเชย ไดทันเวลาและ

เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

- ดําเนินการตอสัญญาจางลูกจางมหาวิทยาลัย

การดําเนินการปจจุบัน 

- สทบ. กําลังดําเนินการตอสัญญาลูกจาง

มหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาในวันที่ 1 ตุลาคม 

2563

- สทบ. ติดตามและแจงหนวยงานที่ยังไมสง

สัญญาจางลูกจางมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญา 

ใหสงภายในเดือนสิงหาคม

- ตอสัญญาจางลูกจางมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาใน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ใหแลวเสร็จภายในเดือน

สิงหาคม 2563

- จัดทําระเบียบการบริหารงานลูกจางมหาวิทยาลัยให

เปนระบบ เชน ประเภทของลูกจาง สวัสดิการของ

ลูกจางประเภทตางๆ การจางใหม ตอสัญญา ลาออก

และอื่นๆ

- ปรับปรุงสัญญาจางลูกจางมหาวิทยาลัย

'- ปรับปรุงวิธีการติดตามและแจงหนวยงานที่ยังไมสง

สัญญาจางลูกจางมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญา ใหสงทัน

ตามกําหนด

อุปสรรค

 - ในการตอสัญญาจางลูกจางมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

หนวยงานดําเนินการจัดสงเอกสารมาลาชา และมีขอผิดพลาด

 จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตอสัญญาไดกอนวันที่หมด

สัญญา 

- หนวยงานยังไมทราบรูปแบบและวิธีการเลื่อนเงินเดือนที่แน

ชัด เนื่องจากลูกจางฯ ยังไมมีระเบียบที่ชัดเจน จึงทําใหเกิด

ความลาชาในการดําเนินการปรับอัตราคาจาง

- ปจจุบันการจางลูกจางมีหลายประเภท สทบ.ตองจัด

ระเบียบการจางที่อาจรวมไปถึงการบริหารจัดการลูกจางนอก

ระบบดวย
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4 สมรรถนะของบุคลากร 

(Competency)

- รายงานผลการประเมินสมรรถนะเฉพาะตํา

เเหนง (Functional Competency Report :

 FCR) เเละเเผนพัฒนารายบุคคล (Individual

 Development Plan : IDP) สําหรับกลุม

พนักงานวิชาชีพอื่นๆ (จ เเละ สว) เเละ

ขาราชการ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ เเละประเภททั่วไป) จํานวน 

765 คน (ขอมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 2562)

- การจัดทําฐานขอมูล เพื่อจัดเตรียมขอมูลเขา

ระบบประเมินออนไลน (ระบบประเมิน

ออนไลนของบริษัทอินดิโก) รวมกับทางสํานัก

คอมพิวเตอร

- เปดระบบประเมินออนไลน เพื่อใหผูที่

เกี่ยวของ ทั้ง 5 สถานะ (Boss Self 

Subordinate Peer เเละ Customer เพื่อเขา

ประเมินในระบบ โดยเเบงการเปดระบบเปน 3 

รอบ ดังนี้

       รอบที่ 1 HRM&HRD เปดเมื่อ 3 ก.ย. 62 

       รอบที่ 2 60 หนวยงานยอย เปดเมื่อ 3 

ต.ค.62

       รอบที่ 3 (เก็บตก) เปดเมื่อ 17 ม.ิย. 63

'- ประมวลผลขอมูล เพื่อวิเคราะห GAP ทั้งเชิง

เทคนิค (Technical) เเละเชิงคุณลักษณะ 

(Attribute) รวมกับที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ (ดร.

วินัย หอมสมบัต)ิ 

- จัดอบรมเเนวทางการสื่อสารผลการประเมิน

สมรรถนะเฉพาะตําเเหนง (Functional 

Competency Report) เเละเเผนพัฒนา

รายบคคล (Individual Development Plan) 

- ติดตาม รวบรวม ขอมูลของเเผนพัฒนารายบุคคล 

(IDP) กับหนวยงาน(ผูที่เกี่ยวของ) ที่ยังไมยืนยัน IDP 

กลับมายัง HR

- เปดระบบประเมินออนไลน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ ทั้ง 5

 สถานะ (Boss Self Subordinate Peer เเละ 

Customer) รอบที่ 3 (รอบเก็บตก) เปดเมื่อ 17 ม.ิย. 

63

- ติดตามผูที่เกี่ยวของใหเขามาทําการประเมินในระบบ

ประเมินใหเเลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด

- สื่อสารเรื่องการจัดทําเเผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ใหกับผูบังคับบัญชา (Boss) -ของสํานักอุทยาน

วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม รวมกับบริษัทคินเจน 

<อยูระหวางการนัดหมาย>

- ติดตามขอมูลกลุมเพิ่มเติมใหหนวยงานตรวจสอบ

รายชื่อ เเละกรอกขอมูล เพื่อเขารวมประเมินสมรรถนะ

เฉพาะตําเเหนง กรณีคนที่ยังไมไดเขาระบบประเมิน

รอบเเรก คงเหลือจํานวน 42 คน (ขอมูล ณ วันที่ 4 

ม.ย.63)

- จัดเตรียมขอมูล เพื่อเขาสูกระบวนการประมวลผล 

สําหรับกลุมเก็บตก

- สามารถสรุปประเด็นไดดังนี้

1. นําขอมูลออกจากระบบ 

    ปญหา/อุปสรรค : จํานวนผูถูกประเมิน ไมเทากับจํานวนที่

นําขอมูลเขาระบบ 

     แนวทางเเกไข : ทีมงานตรวจสอบตัวเลขการนําเขาขอมูล

รวมกับทางสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสรุปผลทั้งสมรรถนะเชิง

เทคนิคเเละสมรรถนะเชิงคุณลักษณะ 

2. วิเคราะหขอมูล

    ปญหา/อุปสรรค : 2.1 ทีมงานยังขาดความรู วิธีการ 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล เเละจัดทํารายงานที่เชื่อมโยงผล

วิเคราะหแบบอัตโนมัติ 2.2 ระยะเวลาในการประมวลผล

ขอมูลไมเปนไปตามที่กําหนดตามเปาหมาย สงผลตอการ

จัดทําเเผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

    แนวทางแกไข : มีการนัดหารือรวมกันระหวางทีมงาน FC

 / สํานักคอมพิวเตอรเเละที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ (ดร.วินัย หอม

สมบัติ) เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา

1 หนังสือรับรอง รอยละ 70 สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายใน  1  วันทําการ (24 ชั่วโมง) นับตั้งแต

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับเรื่อง

ปจจุบันไดดําเนินการผาน SLA จัดหาระบบการออกหนังสือรับรองที่สะดวกรวดเร็ว 

ออกไดโดยอัตโนมัติ

ควรจัดหาระบบการออกหนังสือรับรองที่ดําเนินการไดดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกสและผูขอสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง

2 บัตรประจําตัวบุคลากร

2.1 ดําเนินการ ตรวจสอบ สอบ

ทานในการจัดทําบัตรประจําตัวบุ

ลากรมหาวิทยาลัย สถิติการ

จัดทําบัตร คาใชจายในการจัดทํา

บัตร รวมถึงการควบคุมดูแลสาย

คลองบัตร

ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวบุคลากรใหแลว

เสร็จภายใน 7 วัน

ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวบุคลากรใหแลว

เสร็จภายใน 7 วัน

งานตอเนื่อง ควรเปดใหบริการในการทําบัตรประจําตัวไดในทุกวันและ

เวลาทําการทําการ

งานกํากับดูแล - กลุมงานกลยุทธฯ
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2.2 การจัดทําบัตรรวมกับ

ธนาคารกรุงเทพ

จากนโยบายสังคมไรเงินสด มหาวิทยาลัยจึงมี

โครงการรวมกับธนาคารกรุงเทพ โดยบุคลากร

จะไดรับบัตรรวมของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งบัตร

นี้จะใชซื้อของภายในมหาวิทยาลัยเเละ

โครงการอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิประโยชน

1. ฟรีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเดือน ตลอด

ระยะเวลา 5 ป

2. ฟรีคาธรรมเนียมรายปของบัตร ตลอด

ระยะเวลา 5 ป

3. ฟรีคาธรรมเนียม sms alert ตลอด

ระยะเวลา 5 ป

มีอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารใหกับบุคลากร

รับทราบแนวทางการจัดทําบัตรรวมฯ เเละการ

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําฐานขอมูล

ในการรองรับการดําเนินการดังกลาวใหเเลว

เสร็จภายในกําหนด

1. การสื่อสารสรางความเขาใจในเรื่องการมีบัตร

รวมกับธนาคารกรุงเทพฯ 

2. ดําเนินการสงมอบบัตรรวมธนาคารกรุงเทพใหกับ

บุคลากรตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3. เเนวทางการดําเนินการสําหรับออกบัตรใหมทุกกรณี

ควรมีชองทางการตอบปญหาอัตโนมัติ

3

ดําเนินการรับผิดชอบตรวจสอบ 

สอบทาน ในการจัดทํา ปรับปรุง

และเก็บรักษาทะเบียนประวัติ

พนักงานใหทันสมัยอยูเสมอ

ขอมูลในแฟมประวัติบุคลากรเปนปจจุบัน 

ถูกตองครบถวน

บันทึกใบ กม. เขียนปฏิบัติงานพิเศษลงแฟม

ประวัติของบุคลากร และตรวจสอบขอมูล  

เอกสารภายในแฟมประวัติบุคลากร 

ดําเนินการสแกนเอกสารในแฟมประวัติเก็บเปนไฟล

อิเล็กทรอนิกส รวมถึงการบริหารจัดการการคนเอกสาร

4

4.1  รายงานประจําป ดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด ดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด กําหนดผูรับผิดชอบและกํากับใหผูรับผิดชอบสงงานให

ทันตามกําหนด

ปจจุบันมีรายงานเฉพาะกลุมงาน ไมไดมีการรวบรวมเปน

รายงานประจําป ควรใหคณะทํางานเพื่อการจัดทํารายงาน

ประจําปของ สทบ และกําหนดใหมีการนําสงรองบุคคลใหได

ทุกป

4.2  สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด ดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด กําหนดผูรับผิดชอบและกํากับใหผูรับผิดชอบสงงานให

ทันตามกําหนด

งานนี้เปนขอมูลบุคลากรที่อยูในสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

มีการจัดทําและสงตามกําหนดทุกป

4.4  จัดทําสถิติขอมูลบุคลากร 

(หนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอก)

ดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด ดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด กําหนดผูรับผิดชอบและกํากับใหผูรับผิดชอบสงงานให

ทันตามกําหนด

ควรกําหนดใหมีการนําสงเปนรายไตรมาส เพื่อนําไปใช

ประโยชนใหได

5

แฟมประวัติบุคลากร

งานฐานขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
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ที่ งานที่ทํา ผลลัพทของงาน ผลการดําเนินงานปจจุบัน งานที่จะตองดําเนินการตอ ปญหา / ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจําป พ.ศ. 2564

5.1 ระบบ HPB ขอมูลในระบบถูกตอง ครบถวน และเปน

ปจจุบัน

เปนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแตป 2546 และเริ่ม

ใชงานตั้งแตป 2547 การทํางานของระบบเปน

แบบแยกขอมูลกันทําใหมีปญหาเรื่องการ

บันทึกขอมูลซ้ําซอน ไมมีการเชื่อมโยงขอมูลใน

กระบวนการที่มีความตอเนื่องกัน จึงมักพบ

ความผิดพลาดจากการบันทึกขอมูล อีกทั้ง

จุดประสงคในการบันทึกขอมูลในแตละเรื่องไม

สอดคลองกับการทํางานของระบบ อันเกิดจาก

การบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง

การออกรายงานสําเร็จรูปตาง ๆ ในระบบมี

ขอมูลผิดพลาดทําใหผูใชงานไมสามารถนํา

ขอมูลที่ถูกตองไปใชไดทันท ี

รวบรวมขอมูลกระบวนการทํางาน ความตองการ

รายงาน ใหมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อ

ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบตอไป

เปลี่ยนระบบใหมที่ทันสมัยรองรับการใชงานของ สทบ และ

สามารถรองรับการเขาถึงขอมูลของบุคลากรมากขึ้น

 5.2 ระบบ A-Time บุคลากรสามารถดําเนินการขออนุมัติลา ลง

เวลาการทํางาน และขอรับรองเวลาการทํางาน

ไดดวยตนเองผานระบบ ไดทุกที่ ทุกเวลา และ

ระบบจะมีการสงตอไปยังผูเกี่ยวของหรือ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจ

อนุมัติ โดยบุคลากรสามารถตรวจสอบสถานะ

ความกาวหนาของงานบริการนั้นๆได

บุคลากรเริ่มใชงานระบบเมื่อวันที่ 1 ม.ีค. 2564

 เปนตนไป

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการพัฒนา

ระบบเพื่อใหสามารถบริหารจัดการ/ใชงาน ระบบได

ตรงตามความตองการและสอดคลองกับการทํางาน

ตอไป

เชื่อมโยงกับระบบ HRIS เพื่อใหเกิดระบบนิเวศขอมูล

บุคลากรที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางทันทวงที

5.3 ระบบออกคําสั่งแตงตั้ง

ตําแหนงบริหาร (OAS)

สามารถออกคําสั่งแตงตั้ง ตําแหนงบริหาร 

คณะกรรมการ / คณะทํางานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือ

หนวยงานตางๆ ใหมีฐานขอมูลอยูที่เดียวกัน 

และสามารถใชสืบคนขอมูลเพื่อการบริหารได

อยางสะดวก

เปนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแตป 2546 และเริ่ม

ใชงานตั้งแตป 2547 ทําใหปจจุบันสามารถใช

ระบบในการบันทึกขอมูลเพียงอยางเดียว

เทานั้น ไมไดมีการออกคําสั่งผานระบบ อันเกิด

จากการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป

รวบรวมรูปแบบการจัดทําคําสั่ง และจัดหมวดหมูการ

จัดทําคําสั่งใหเปนรูปแบบมาตรฐานในการออกคําสั่ง

ในแตละเรื่อง เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบตอไป

ปญหาการออกรายงานหรือการออกคําสั่ง ยังแกไขไมไดใน

บางจุด

5.4 ระบบ WTE รองรับการบันทึกขอมูลการอบรม ดูงาน 

สัมมนา หรือการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

เริ่มใชงาน ตั้งแตวันที่ 15 ม.ค. 58 โดยมีผล

ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 57 จนถึงปจจุบัน

สํานักคอมพิวเตอรพัฒนา/ปรับปรุง การทํางานของ

ระบบใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน รวมถึงแกไข

ปญหาการแสดงขอมูลผิดพลาดอยางถาวร

พัฒนาระบบใหสามารถบริหารจัดการแบบเชื่อมโยงขอมูลได
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ที่ งานที่ทํา ผลลัพทของงาน ผลการดําเนินงานปจจุบัน งานที่จะตองดําเนินการตอ ปญหา / ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจําป พ.ศ. 2564

5.5 ระบบ MyProfile (ขอมูล

สวนบุคคล)

บุคลากรสามารถแจงการแกไข/ปรับปรุง

ขอมูลสวนบุคคลผานระบบ MyProfile โดย 

สทบ. ตองอัพเดตขอมูลใหเปนปจจุบัน

หลังจากไดรับเรื่อง

ประสานขอเอกสารหลักฐานและดําเนินการ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน กรณีการเพิ่ม

ขอมูลผานระบบ MyProfile มีกระบวนการ 

ดังนี้

1. บุคลากรแจงเพิ่มขอมูลผานระบบ MyProfile

2. เจาหนาที่ สทบ. ตรวจสอบขอมูล และ

ประสานบุคลากรเพื่อขอเอกสารประกอบการ

เพิ่มขอมูล

3. เมื่อไดรับเอกสารแลว สทบ. บันทึกขอมูลลง

ระบบ HPB 

4. สทบ. ตองกดอนุมัติการเพิ่มขอมูลในระบบ 

MyProfile เพื่อใหขอมูลที่แสดงในระบบอัพเดท

ดําเนินงานอยางตอเนื่ อง ติดตามจัดทําใหขอมูลทันสมัยอยูเสมอ

5.6 เว็บไซตสํานักงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ปรับปรุงเว็บไซตสํานักงานบริหารทรัพยากร

บุคคลใหเปนปจจุบัน

ปรับปรุงเว็บไซตสํานักงานบริหารทรัพยากร

บุคคลใหเปนปจจุบัน

ทําใหเปนงานตอเนื่อง เว็บไซตมีขอมูลที่เปนประโยชน ตอไปควรมีการสํารวจความ

พึงพอใจและรับฟงความคิดเห็นจากลูกคาอยางนอยปละ 1 

ครั้ง

6 ดานการลาตางๆ (ลาอุปสมบท/

ลาประกอบพิธีฮัจญ ลากิจ/ลา

พักผอนไปตางประเทศ การลา

เกินกําหนด และที่เกี่ยวของกับ

การลาตางๆ

การลากิจสวนตัว/ลาพักผอน มีขอตกลงระดับ

การใหบริการ (SLA) คือ รอยละ 90 สามารถ

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  3  วันทําการ 

นับตั้งแตสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ไดรับเรื่อง  

การลากิจสวนตัว/ลาพักผอนไปตางประเทศ 

เปนไปตามขอตกลงระดับการใหบริการ

ตรวจสอบวันหยุดราชการ รวมถึงที่เกี่ยวขอกับเวลา

การปฎิบัติงานกับสํานักนายกรัฐมนตรี

7 ปรับปรุงขอมูลขาราชการ มจธ. 

บนระบบฐานขอมูลทะเบียน

ประวัติขาราชการพลเรือน ของ 

สกอ.

ขอมูลขาราชการบนระบบฐานขอมูลทะเบียน

ประวัติ ขาราชการพลเรือนเปนปจจุบันเสมอ

อางถึงหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).6/ว903 ลงวันที่ 8 

ม.ิย.2560 แจงวาระบบฐานขอมูลทะเบียน

ประวัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 เกิดขัดของไมสามารถเขาใชงานได และอยู

ระหวางการปรับปรุงแกไข 

ดําเนินการบันทึกขอมูลขาราชการ เชน การไดรับ

เงินเดือน การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และการ

ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนตน  เพื่อ

นําขอมูลเขาระบบยอนหลัง เมื่อระบบไดรับการแกไข

เรียบรอยแลว

8

การเพิ่มขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรเปนปจจุบันเสมอ เพิ่มขอมูลสวนบุคคลใหเปนปจจุบัน งานตอเนื่อง ติดตามจัดทําใหขอมูลทันสมัยอยูเสมอ

การเพิ่มขอมูลวุฒิการศึกษา ขอมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากรเปนปจจุบัน

เสมอ

เพิ่มวุฒิการศึกษาใหเปนปจจุบัน งานตอเนื่อง ติดตามจัดทําใหขอมูลทันสมัยอยูเสมอ

การเปลี่ยนชื่อ-สกุลบุคลากร ขอมูลการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุคลากรเปน

ปจจุบันเสมอ

เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลใหเปนปจจุบัน งานตอเนื่อง ติดตามจัดทําใหขอมูลทันสมัยอยูเสมอ

งานบุคลากร
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1 งานดานสารบรรรณ บุคลากร สทบ. ไดรับเอกสารถูกตองและ

รวดเร็วฉับไว

เวียนหนวยงานเรื่องการสงเอกสารผานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดปริมาณ

กระดาษ และการสงเอกสารทั่วไป หรือ 

ประชาสัมพันธผานชองทางออนไลนอื่นๆ เชน 

E-mail, Line, DMS

งานประจําตอเนื่อง

2 งานดานงบประมาณ สทบ.ไดรับอนุมัติงบประมาณตามที่ตั้งไว และ

ดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ตามแผน

งบประมาณเพื่อใหเกิดความคุมคาและ

ประโยชนสูงสุด ซึ่งในปงบประมาณ 2564 

ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 34,041,000

 บาท

จัดเตรียมขอมูลสําหรับจัดทําแผนการ

ดําเนินงานและงบประมาณลวงหนา ระยะปาน

กลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 

2568 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

บริหารเงินงบประมาณในแตละโครงการใหเปนไปตาม

แผนที่ตั้งไวและสอดคลองกับแผนกยุทธของ

มหาวิทยาลัย

3

3.1ขออนุมัติแตงตั้งที่ปรึกษาและ

เบิกจายเงินสมนาคุณที่ปรึกษา

อธิการบดีดานทรัพยากรบุคคล

ผูทรงคุณวุฒิไดรับคาตอบแทนซึ่งโอนเขาบัญชี

ธนาคารถูกตองตรงตามกําหนดทุกเดือน

ดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งทุกเดือนตุลาคม 

ของปงบประมาณถัดไป

ดําเนินงานตอเนื่องทุกป

3.2จัดทําสัญญาการยืมเงินของ

มหาวิทยาลัย

ผูยืมไดรับเงินยืมถูกตองและครบถวนกอนจัด

กิจกรรมภายใน 1 - 2 วัน

ดําเนินการจัดทําสัญญาเงินยืมทุกกิจกรรม ทุก

งบประมาณ สงสํานักงานคลังภายใน 5 วันทํา

การ

คืนเงินยืม (กรณีเงินเหลือ) และจัดทําชุดเบิกภายใน 10

 วันทําการ

เปนงานที่ตองใสใจในรายละเอียดและกํากับการยืม - คืนเงิน

ใหเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3.3ดําเนินการขออนุมัติเบิกเงิน

ทุกงบประมาณ (งบบริหาร สทบ./

 งบเบี้ยประชุมและพีธีการอื่นฯ/ 

งบพัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก มจธ/ งบ

 Competency/ งบสวัสดิการ 

งบสโมสรฯ) พรอมทั้งควบคุม

บัญชีคาใชจาย วิเคราะห และตัด

จายในระบบ Axapta และตัด

บัญชีเงินรายไดของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

ไดรับเงินโอนเขาบัญชีสหกรณภายใน 5 วันทํา

การหลังจากสงชุดเบิกไปยังสํานักงานคลัง

ดําเนินการจัดดทําชุดเบิก ตรวจสอบเอกสาร 

วิเคราะหรายการบัญชี และตรวจสอบ

งบประมาณ ทุกลักษณะการเบิกเงินทุก

งบประมาณ

ดําเนินการตอเนื่อง เปนงานที่ตองใสใจในรายละเอียดตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง

และเปนไปตามเกณฑการเบิกจายของมหาวิทยาลัยและกํากับ

ดูแลการเบิกจายและการคืนเงินยืมใหตรงตามกําหนดเวลา

3.4 บริหารเงินสดยอยของ สทบ.

และรายงานสรุปคาใชจาย

สงรายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เบิกจายเงินสดยอย เงินยืม ของสํานักงานทุก

รายการ และดําเนินการรายงานสรุปคาใชจาย

ทุกเดือนสงสํานักงานคลัง

กํากับติดตามอยางตอเนื่อง เปนงานที่ตองใสใจในรายละเอียดและกํากับการคืนเงินให

ตามกําหนด

4 งานดานวัสดุ-ครุภัณฑ บุคลากรไดรับวัสดุครุภัณฑตรงตามความ

ตองการ

จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานและครุภัณฑ

 ใหถูกตองตามระเบียบพัสดุฯ

จัดทําสรุปรายงานครุภัณฑสํานักงานประจําป 2564 ตองกํากับการใชทรัพยากรใหคุมคาและบํารุงซอมแซมเมื่อ

ชํารุด

งานกํากับดูแล หนวยเลขานุการและธุรการ

การเงิน
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ที่ งานที่ทํา ผลลัพทของงาน ผลการดําเนินงานปจจุบัน งานที่จะตองดําเนินการตอ ปญหา / ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจําป พ.ศ. 2564

5 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน 

(Productivity Improvement )

 การปรับปรุงและพัฒนาคูมือ

ปฏิบัติงาน (Work Manual) การ

ประกาศขอตกลงระดับการ

ใหบริการ (SLA)

เกิดกระบวนการทํางานที่เปนไปตามกําหนด

ในการสงมอบงานใหกับลูกคา

ประสานงานการจัดทํา Work Flow ของ

หนวยงานเพื่อรายงานตอที่ประชุม PI

ดําเนินการ Take Stock และติดตามการดําเนินการ

ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน

ผอ.รับผิดชอบในกระบวนการ PI & SLA ซึ่งจะตองนํามา

ขยายผลสูการปฏิบัติงานของพนักงานใน สทบ ใหเกิดกลไก

การทํางานที่มี PI & SLA ทุก Work Flow

6

6.1 รายงานการประเมินระบบ

ควบคุมภายใน ป 2564

อยูระหวางดําเนินการ มอบหมายใหมีทีมรวมกันดําเนินการ นักบริหารงาน

ทั่วไปเปนผูรวบรวมแตเนื้อหาตองไดมาจาก

ผูปฏิบัติงานแตละกลุมงานชวยกัน

กํากับดูแลใหมีการจัดทําและสงเลมใหทันกําหนด

6.2 รายงานแผนบริหารความ

เสี่ยง ป 2564

จัดสงภายในระยะเวลาที่กําหนด ดําเนินการจัดทํารายงานและจัดสงสํานักงาน

ยุทธศาสตร

มอบหมายใหมีทีมรวมกันดําเนินการ นักบริหารงาน

ทั่วไปเปนผูรวบรวมแตเนื้อหาตองไดมาจาก

ผูปฏิบัติงานแตละกลุมงานชวยกัน

ขอใหมีการเพิ่มเติมในเรื่องความเสี่ยงดานทุจริตหรือการ

ปองกันพฤติกรรมในการทํางาน

6.3 จัดทํารายงานประจําป  ของ 

สทบ. ป 2564

ขอมูลถูกตองครบถวนทุกกระบวนงาน ติดตามและรวบรวมขอมูลรายงานประจําป

ของทุกกลุมงานครบถวน

รวบรวมเขาเปนรูปเลม กํากับและติดตามเพื่อสงรองอธิการบดีฝายบุคคลเมื่อสิ้นป

6.4 จัดทํา KPI ของหนวย

เลขานุการและธุรการ และ

รวบรวม KPI ของทุกกลุมงาน

และทุกโครงการ (ไตรมาส 1-4)

สรุปผลการดําเนินการของหนวยงาน KPI ราย

ไตรมาส 1-2

ติดตามและรวบรวม KPI ของทุกกลุมงานให

ตรงตามกําหนด

มอบหมายใหมีทีมรวมกันดําเนินการ นักบริหารงาน

ทั่วไปเปนผูรวบรวมแตเนื้อหาตองไดมาจาก

ผูปฏิบัติงานแตละกลุมงานชวยกัน

เปนงานสวนหนึ่งซึ่งควรอยูในรายงานประจําป และนําเสนอ

หรือมีการรายงานผลการดําเนินงาน 6 เดือนใหรองอธิการบดี

ฝายบุคคลไดทราบ

6.5 รายงานคาใชจาย งบบริหาร 

สทบ. ของกิจกรรมสวนกลางทุก

โครงการเปนรายไตรมาส  สง

สํานักงานยุทธศาสตร  นับแตวัน

สิ้นสุดโครงการ(ไตรมาส 1-4)

ขอมูลสรุปรายจาย รายไตรมาส 1-2 สรุปขอมูลรายจายตางๆ ทุกงบประมาณราย

ไตรมาส 1-2 และบริหารคาใชจายใหเปนไป

ตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว

ดําเนินการใหถูกตองตรงตามกําหนด เปนงานสวนหนึ่งซึ่งควรอยูในรายงานประจําป และนําเสนอ

หรือมีการรายงานผลการดําเนินงาน 6 เดือนใหรองอธิการบดี

ฝายบุคคลไดทราบ

การจัดทํารายงานตางๆ
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