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2 รายงานประจ าปี กองการเจ้าหน้าที่  ประจ าปี 2555 

ค าน า 
 
   

  กองการเจ้าหน้าท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีหน้าท่ีหลกัในการ       
ให้บริการและด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั
ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ รวมทัง้ปฏิบัติตามพันธกิจท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบาย            
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์ท่ีก าหนดตอ่ไป  

ในการนี ้กองการเจ้าหน้าที่ได้จดัท ารายงานประจ าปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์            
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมา ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานเพ่ือรองรับพันธกิจด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อัตราก าลัง งบประมาณ ระบบฐานข้อมูล  ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน           
และสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการบริหารงานตอ่ไป  

 รายงานประจ า ปี  กอ งการ เ จ้าหน้า ที ่ พ .ศ .  2555  ฉบ บั นี ส้ า เ ร ็จ ได้ด้ว ย            
ความร่วมมือจากคณะท างานจดัท ารายงานประจ าปี กองการเจ้าหน้าท่ี และบคุลากรทกุท่านภายใน
กองการเจ้าหน้าท่ี  ท่ีใ ห้ ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ี เ ป็นประโยชน์ เ ก่ียวกับการบริหาร               
ทรัพยากรมนษุย์ คณะผู้จดัท าขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนีด้้วย 

 
    
   คณะท างานจดัท ารายงานประจ าปี กองการเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2555 

ธนัวาคม 2555 
 
 

   
  



  

  

3 รายงานประจ าปี กองการเจ้าหน้าที่  ประจ าปี 2555 

สารบัญ 
 

 

 หน้า 

ค าน า 
ส่วนที่ 1  ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐานของกองการเจ้าหน้าท่ี         

 ประวตัิความเป็นมาของกองการเจ้าหน้าท่ี                     
 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  
 วตัถปุระสงค์ในการด าเนินงาน และค าขวญั 
 ท าเนียบผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี  (อดีต – ปัจจบุนั) 
 คณะผู้บริหารกองการเจ้าหน้าท่ี 
 โครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าท่ี 
 อตัราก าลงักองการเจ้าหน้าท่ี 
 ค าอธิบายลกัษณะงานและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 บคุลากรกองการเจ้าหน้าท่ี 
 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

ส่วนที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
 รายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แยกตามงาน)                  
 ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศท่ีจดัท าในปีงบประมาณ 2555 
 ระบบฐานข้อมลู 

 ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน Sop (Standard  Operating Procedure) 
 แนวทางการด าเนินงานตามแผนพฒันาทรัพยากรบคุคล  
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
             คณะผู้จดัท า 

2 
3 

4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
14 
23 
37 
 
 

39 
62 
63 
88 

 
 

90 
 

106 
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ส่วนที่ 1 
ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐานของกองการเจ้าหน้าที่ 

  



  

  

5 รายงานประจ าปี กองการเจ้าหน้าที่  ประจ าปี 2555 

 
1. ประวัตคิวามเป็นมา 
 

  กองการเจ้าหน้าท่ีได้รับการแบ่งส่วนราชการให้มีฐานะเป็นกอง ในส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2520 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 
พ.ศ. 2520 เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ก าหนดให้ส่วนราชการ               
ของส านกังานอธิการบดี แบง่ออกเป็น 6 กอง ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี กองกิจการนกัศกึษา 
กองคลงั กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน  และให้กองการเจ้าหน้าท่ีแบ่งส่วนราชการภายใน 
กอง ออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ งานวินัยและนิติกา ร                 
งานฝึกอบรม และ งานสวสัดกิาร  
  ท่ีตัง้ของกองในครัง้แรกแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกได้แก่ งานบริหารงานบุคคล 
และงานทะเบียนประวตัิ อยู่ท่ีอาคารโดม และส่วนท่ี 2 ได้แก่ งานวินยัและนิติการ งานฝึกอบรม และ           
งานสวัสดิการ อยู่ท่ีอาคารอเนกประสงค์  ต่อมาได้มีการปรับปรุงชัน้ 3 อาคารโดม เพ่ือให้กองการ
เจ้าหน้าท่ีมีท่ีท าการอยูใ่นบริเวณเดียวกนั ณ อาคารโดม ชัน้ 3 ทัง้ 5 งาน  จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2547             
มีนโยบายให้ปรับปรุงอาคารโดม ชัน้ 3 เป็นหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายก าหนดให้กองต่าง  ๆ  ในส านักงานอธิการบดีย้ายท่ีท าการไปยัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต บางงานในกองการเจ้าหน้าท่ีจึงได้ย้ายท่ีท าการไปก่อน ได้แก่             
งานฝึกอบรมทัง้งาน  งานทะเบียนประวตัแิละงานสวสัดกิารย้ายไปบางสว่น   
  ในต้นปี พ.ศ.2548 นี ้สภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้อนุมตัิการแบ่งส่วนราชการ             
ในส านกังานอธิการบดีใหม่ โดยก าหนดให้ส านกังานอธิการบดีแบง่ออกเป็น 7 กอง และ 5 ส านกังาน            
ในส่วนของกองการเจ้าหน้าท่ี ยังคงแบ่งส่วนราชการภายในกองออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย                     
งานบริหารงานบคุคล งานทะเบียนประวตั ิงานสวสัดิการ งานพฒันาบคุลากร(งานฝึกอบรมเดิม)  และ 
งานอตัราก าลงั(ตัง้ใหม่)  โดยงานวินยัและนิติการได้รับการยกฐานะขึน้เป็นส านกังานนิติการมีฐานะ
เทียบเทา่กอง   
  ในต้นปี พ.ศ.2549  กองการเจ้าหน้าท่ีได้ย้ายงานตา่ง ๆ ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์        
ทา่พระจนัทร์มาอยูท่ี่ท าการ ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตทัง้หมดทกุงาน กองการเจ้าหน้าท่ี
จึงมีท่ีท าการหลกัอยู่ ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต โดยยงัคงมีศนูย์ประสานงานของกองฯ                   

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
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อยู ่ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีของงานสวสัดิการและเจ้าหน้าท่ี
ของกองการเ จ้าหน้า ท่ีผลัดเปล่ียนกันไปท าหน้า ท่ีใ ห้บริการต่าง  ๆ  ในชัน้ ต้นแก่บุคลากร                                    
ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ 
 
2. วิสัยทัศน์ 
 

 “เป็นผู้น าด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์เพ่ือพฒันามหาวิทยาลยัสูค่วามเป็นเลิศ” 
 

3. พันธกิจ 
 

 “สร้างคณุภาพและความรวดเร็วให้กบักระบวนงานด้านทรัพยากรมนษุย์” 
 

4. วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
 

1. อ านวยการให้การบริหารบคุคลของมหาวิทยาลยัด าเนินไปอย่างเป็นระบบและคล่องตวั  
       เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัและหนว่ยงาน 
2. ด าเนินงานตามกระบวนการบริหารบคุคลอยา่งมีประสิทธิภาพ กระชบั และมี 
       ประสิทธิผลสร้างความพงึพอใจตอ่ผู้ รับบริการและผู้ เก่ียวข้อง 
3. มุง่พฒันาระบบฐานข้อมลูด้านการบริหารบคุคลให้สมบรูณ์ เพียงพอท่ีจะเอือ้อ านวย     
      ตอ่การใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดการประสานงานเป็นเครือขา่ยกบั     
      หนว่ยงานตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลยั       
4. ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง  
       อยา่งตอ่เน่ือง และทัว่ถึง 
5. สนบัสนนุให้มีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการท่ีสอดคล้องกบัความ 
      ต้องการของผู้ รับบริการอยา่งตอ่เน่ือง 
6. ผลกัดนัให้มีการสร้างแรงจงูใจในการท างาน ด้วยการปรับปรุงระบบคา่ตอบแทนและ  
      สวสัดกิารให้เป็นมาตรฐานและเป็นธรรม และสอดคล้องกบัสภาพการณ์ และแนวโน้ม 
      ในการพฒันาระบบบริหารบคุคลของมหาวิทยาลยั 

 

5. ค าขวัญ 
 
  “รวดเร็ว โปร่งใส ใฝ่ใจพฒันา” 
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ท าเนียบผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ (อดีต – ปัจจุบัน) 
 

 

ล าดับที่ 1 
 

ช่ือ – สกุล       : นายภทัรพงศ์  ศรีเธียรอินทร์ 
ต าแหน่ง         : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

ด ารงต าแหน่ง  : กรกฎาคม 2524 – กรกฎาคม 2538 
 

 

ล าดับที่ 2 
 

ช่ือ – สกุล      : นางทศันีย์  ก าลงังาม 

ต าแหน่ง        : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

ด ารงต าแหน่ง : กรกฎาคม 2538 – สิงหาคม 2540 
 

 

ล าดับที่ 3 
 

ช่ือ – สกุล      : นายสวุิทย์  เมืองพรหม 

ต าแหน่ง        : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

ด ารงต าแหน่ง : สิงหาคม 2540 – กมุภาพนัธ์ 2546 
 

 

ล าดับที่ 4 
 

ช่ือ – สกุล      : นางดวงใจ  ศภุสารัมภ์ 

ต าแหน่ง        : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

ด ารงต าแหน่ง : กมุภาพนัธ์ 2546 – กนัยายน 2553 
 

 

ล าดับที่ 5 
 

ช่ือ – สกุล      : นายจกัรชยั  หิรัณยะวสิต  

ต าแหน่ง        : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี  

ด ารงต าแหน่ง : ตลุาคม 2553 – ปัจจบุนั 
 

  



  

  

8 รายงานประจ าปี กองการเจ้าหน้าที่  ประจ าปี 2555 

คณะผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่ 
 

  
 

ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์   เมฆไตรรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 
 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ชุลีพร  เกษโกวิท 
ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ด ารงต าแหน่ง 1 ตุลาคม 2554 – 30 เมษายน 2555 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันเอกถวัลย์  ฤกษ์งาม 
ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ด ารงต าแหน่ง 1 พฤษภาคม 2555  – ปัจจุบัน 

 

 
 

นายจักรชัย  หิรัณยะวสิต 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 

 
 

นางสุพิน  หรัิณยะวสิต 
หวัหน้างานอัตราก าลัง 

 

 
 

นางอัจฉรา  วีระสัมพันธ์ 
หวัหน้างานบริหารงานบุคคล 

 

 
 

นางบุญเตือน  ทพิย์ธัญญา 
หวัหน้างานสวัสดิการ 

 

 
 

นางนุชรินทร์  ชลูดดง 
หวัหน้างานพัฒนาบุคลากร 

.  
 

นางสมพิศ  บุญแก้ว 
รักษาการในต าแหน่งหวัหน้างานทะเบียนประวัติ 

http://www.tu.ac.th/overview/admin/exec/25.surapon/index.htm
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                      โครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
(นางอัจฉรา  วีระสัมพันธ์) 

หมวดธุรการกองการเจ้าหน้าที่ 

อธิการบดมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์) 

 

รักษาการหัวหน้างานทะเบียนประวัติ 
(นางสมพศิ  บุญแก้ว) 

หัวหน้างานสวัสดกิาร 
(นางบุญเตือน  ทพิย์ธัญญา) 

หัวหน้างานอัตราก าลัง 
(นางสุพนิ  หรัิณยะวสิต) 

 

ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
(นายจักรชัย  หรัิณยะวสิต) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พันเอกถวัลย์  ฤกษ์งาม) 
 

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
(นางนุชรินทร์  ชลูดดง) 
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อัตราก าลังและบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 

1.  สรุปอัตราก าลังแยกตามประเภทต าแหน่ง 
บคุลากรกองการเจ้าหน้าท่ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจ านวน   44   คน โดยแยกตามรายละเอียด          

ดงันี ้(ข้อมลู ณ 1 ตลุาคม 2555) 
1. ข้อมูลแสดงจ านวนข้าราชการ มีจ านวนทัง้มด 23 ราย โดยแยกตามต าแหน่ง ดังนี ้ 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
บคุลากรช านาญการพิเศษ 7 30.43 
บคุลากรช านาญการ 10 43.48 
บคุลากรปฏิบตัิการ 2 8.70 
เจ้าหน้าท่ีวิจยัช านาญการ 1 4.35 
ผู้ปฏิบตัิงานบริหารช านาญงาน 2 8.70 
ผู้ปฏิบตัิงานบริหารปฏิบตัิงาน 1 4.35 

รวม 23 100 
 

          
 

 

 

บคุลากรปฏิบตัิการ 
8.70 % 

บคุลากรช านาญการ 
43.48 % 

บคุลากรช านาญการ
พิเศษ 
30.43 % 

เจ้าหน้าท่ีวิจยั 
ช านาญการ 
4.35 % 

ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร
ช านาญงาน 
8.70 % 

ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร
ปฏิบตัิงาน 
4.35 % 

กราฟแสดงจ านวนข้าราชการแยกตามต าแหน่งงาน 
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2. ข้อมูลแสดงจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย มีจ านวน 10 ราย โดยแยกตามต าแหน่งดังนี ้
 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
บคุลากร 9 90 
เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 10 

รวม 10 100 
 

                    
 

3. ข้อมูลแสดงจ านวนพนักงานเงนิรายได้ มีจ านวน 7 ราย โดยแยกตามต าแหน่งงานดังนี ้ 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
บคุลากร 5 71.43 
ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร 2 28.57 

รวม 7 100 
                  

                      
 

บคุลากร 
90% 

เจ้าหน้าท่ีระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

10% 

กราฟแสดงพนักงานมหาวิทยาลัยแยกตามต าแหน่งงาน 

บคุลากร 
71.43 % 

ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร 
28.57 % 

กราฟแสดงต าแหน่งพนักงานเงนิรายได้หน่วยงาน 
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4. ข้อมูลแสดงจ านวนลูกจ้างประจ า มีจ านวน 4 ราย ดังนี ้

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
พนกังานบริการ 1 25 
พนกังานสถานท่ี 3 75 

รวม 4 100 
 
      

2. สรุปอัตราก าลังกองการเจ้าหน้าที่ 

1. ข้อมูลแสดงจ านวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ แยกตามประเภท 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 23 52.27 
พนกังานมหาวิทยาลยั 10 22.73 
พนกังานเงินรายได้ 7 15.91 
ลกูจ้างประจ า 4 9.09 

รวม 44 100 
 

 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ 
52.27 % 

พนกังานมหาวิทยาลยั 
22.73 % 

พนกังานเงินรายได้ 
15.91 % 

ลกูจ้างประจ า 
9.09 % 

กราฟแสดงอัตราก าลังบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 
แยกตามประเภท 
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2. ข้อมูลแสดงจ านวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ แยกตามคุณวุฒ ิ

คุณวุฒ ิ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 9 20.45 
ปริญญาตรี 22 50.00 
ปริญญาโท 13 29.55 
ปริญญาเอก  -  - 

รวม 44 100 
 
 

                     
 
  

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
20% 

ปริญญาตรี 
50% 

ปริญญาโท 
30% 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรแยกตามวุฒกิารศึกษา 
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กองการเจ้าหน้าที่ 
ค าอธิบายลักษณะงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 

  กองการเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลเก่ียวกับเงินเดือน /
ค่าจ้าง/โครงสร้างอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุ/แต่งตัง้  การลา  ต าแหน่งช านาญการ   การพัฒนาบุคลากร          
สายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการ สวสัดิการและประโยชน์เกือ้กูลอื่น การจัดท าทะเบียนประวตัิ งานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์ บ าเหน็จบ านาญ และปฏิบตัิงานอื่นตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย กองการเจ้าหน้าท่ี แบ่งส่วนงานออกเป็น 
5 งาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1.   งานบริหารงานบุคคล 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการวิเคราะห์/จดัท า/รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล และด าเนินงาน
ด้านบุคคลเก่ียวกบัการสรรหา/คดัเลือกบุคคลเข้ารับราชการ การบรรจุ/แต่งตัง้ การเลื่อนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้างการลา
ศกึษาและการขอต าแหน่งทางวิชาการ/ช านาญการ โดยแบ่งออกเป็นหมวดตา่ง ๆ ดงันี ้

1.1   หมวดธุรการ 
o รับ – สง่หนงัสือภายในและภายนอก 
o เสนอหนงัสือ 
o พิมพ์เอกสาร อาทิ หนงัสือภายใน หนงัสือภายนอก ค าสัง่ ประกาศ หนงัสือเวียน ฯลฯ 
o จดัท าส าเนาเอกสารเพ่ือแจ้งเวียนหน่วยงานตา่ง ๆ 
o ดแูลด้านพสัด ุ– ครุภณัฑ์ของหน่วยงาน 

 1.2  หมวดการสรรหา 
o รับผิดชอบในการด าเนินการสรรหาพนกังานมหาวิทยาลยั และลกูจ้างงบรายได้ มธ. 
o ตรวจสอบและดแูลการด าเนินการสรรหาบคุลากรของหน่วยงานตา่ง ๆ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 

จากมหาวิทยาลยั 
o ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัการก าหนดคณุสมบตัิและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
o ด าเนินการบรรจแุตง่ตัง้ การเลือ่นขัน้คา่จ้าง การลาออก ตลอดจนการบริหารงานบคุคลอื่น ๆ ของ

ลกูจ้างประเภทตา่ง ๆ และลกูจ้างงบรายได้ มธ. ลกูจ้างงบคลงั และลกูจ้างชาวตา่งประเทศ 
1.3   หมวดทะเบียนต าแหน่งและอัตราเงนิเดือน 

o การจดัท าบญัชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 
o การจดัท าบญัชีถือจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทกุประเภท 
o การจดัท าทะเบียนต าแหน่งทกุประเภท 
o ด าเนินการเก่ียวกบัการเลื่อนขัน้เงินเดือน/คา่จ้างประจ าปี 
o บนัทกึข้อมลูบคุลากร 
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o วิเคราะห์และจดัท าฐานข้อมลูบคุลากร 
o วิเคราะห์/จดัท า/รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานบคุคล 
o จดัท าโปรแกรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัฐานข้อมลูและการบริหารงานบคุคล 
o การขยายเวลาราชการและการจดัท าค าสัง่เกษียณอายบุคุลากรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

1.4  หมวดบรรจุ แต่งตัง้ต าแหน่งสายวิชาการ 
o ด าเนินการเก่ียวกบัการกลัน่กรองบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์ การบรรจุแต่งตัง้ข้าราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ การทดลองปฏิบัติราชการ การเลื่อนระดับ การปรับวุฒิ              
การเปลี่ยนต าแหน่งการเพ่ิม/เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจ ุการย้าย/โอน และการลาออก 

o การตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ และการออกค าสัง่แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
             ทางวิชาการ 
o การขออนมุตัิการไปปฏิบตัิราชการ การยืมตวั ตลอดจนการขออนมุตัิไปเป็นกรรมการตา่ง ๆ  
o การจัดท าค าสั่งแต่งตัง้ผู้ บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ เลขานุการคณะ/ส านัก/สถาบัน  ผู้ อ านวยการ           

กองและหวัหน้างาน 
o การจดัท าค าสัง่แตง่ตัง้ผู้ รักษาราชการแทนตามต าแหน่งข้างต้น 

1.5  หมวดบรรจุแต่งตัง้ต าแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ 
o ด าเนินการเก่ียวกบัการบรรจแุต่งตัง้ข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการ          

การทดลองปฏิบตัิราชการ การเลื่อนระดบั การปรับวฒิุ การเปลี่ยนต าแหน่ง การโอน/ย้าย และ        
การลาออกจากราชการ 

o การขอก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัช านาญการ/เช่ียวชาญ 
          1.6  หมวดการลาศึกษา/ฝึกอบรม 

o ตรวจสอบและด าเนินการเก่ียวกบัการลาประเภทตา่ง ๆ คือ 
o ลาศกึษาในประเทศและตา่งประเทศ 
o ลาฝึกอบรมตา่งประเทศ 
o ปฏิบตัิการวิจยั/การไปท าวิจยั 
o การไปปฏิบตัิราชการตา่ง ๆ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศของอธิการบดี 
o การไปปฏิบตัิงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
o การไปปฏิบตัิงานในองค์การระหวา่งประเทศ 
o การลาติดตามคูส่มรส 
o ด าเนินการขออ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
o ออกค าสัง่อนมุตัิให้ลาตามประเภทของการลา 
o แจ้งวนัเดินทางไป – กลบัตา่งประเทศ 
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2.  งานทะเบียนประวัต ิ
 

2.1  หมวดทะเบียนประวัตแิละการตรวจสอบ 
o จดัท าประวตัิข้าราชการ/พนกังาน/ลกูจ้าง 
o จดัท าหนงัสือตรวจสอบพิมพ์ลายนิว้มือ 
o บนัทกึประวตัิการรับราชการเร่ิมตัง้แตก่ารบรรจ ุเลื่อนขัน้เงินเดือน เลื่อนระดบั ปรับวฒิุ ลาศกึษา 

ฝึกอบรมจนถงึการลาออกจากราชการลงในทะเบียนประวตัิ   
2.2  หมวดบัตรประจ าตัวและหนังสือรับรอง 
o ออกบตัรประจ าตวัให้แก่บคุลากร 
o ออกหนงัสือรับรองการเป็นบคุลากรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2.3 หมวดการลาและเวลาปฏบิัตริาชการ 
o ควบคมุและตรวจสอบการลาของบคุลากร 
o จดัท าสรุปการลาทกุประเภทของบคุลากร 
o ตรวจสอบการขออนญุาตการลาตา่ง ๆ ของบคุลากรท่ีอธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนญุาต 
o ด าเนินเร่ืองขออนญุาตการเดินทางไปตา่งประเทศให้แกบ่คุลากร (ท่ีมิใช่การไปราชการ) 

2.4  หมวดเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
o จดัท าประวตัิการได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนกังานและลกูจ้างประจ า 
o บนัทกึการเปลี่ยนแปลงช่ือ นามสกลุ ระดบั ต าแหน่งลงในประวตัิเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
o ด าเนินเร่ืองขอพระราชทานเคร่ืองราชเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
o ด าเนินเร่ืองการรับ – จ่าย และสง่คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

2.5  หมวดบ าเหน็จบ านาญ/กองทุน กบข.-กสจ. 
o ควบคมุการเกษียณอายรุาชการของบคุลากร 
o ด าเนินเร่ืองการขอรับบ าเหน็จ / บ านาญ / บ าเหน็จตกทอด และกบข . ให้แก่ข้าราชาการ หรือ 

ข้าราชการบ านาญ 
o ด าเนินเร่ืองการขอรับเงินช่วยพิเศษค่าท าศพให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญหรือลกูจ้างประจ า           

ท่ีเสียชีวิต 
o ด าเนินเร่ืองการขอรับบ าเหน็จและกสจ. ให้แก่ลกูจ้างประจ าท่ีพ้นจากราชการเหตลุาออกหรือถึงแก่กรรม 

2.6  หมวดระบบข้อมูลและสถติ ิ
         บนัทกึและแก้ไขข้อมลูประวตัิของข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยัและลกูจ้างลงในระบบข้อมลู ดงันี ้
     1. ระบบทะเบียนประวตั ิ
     2. ระบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
     3. ระบบบ าเหน็จบ านาญ 
     4. ระบบวนัลา 
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     5. ระบบควบคมุการจดัเก็บและท าลายเอกสาร 
     6. ให้บริการและจดัท ารายงาน การตรวจสอบข้อมลูบคุลากรด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอก  

2.6  หมวดธุรการ 
o ธุรการรับ  - สง่เอกสาร 
o ควบคมุการจดัเก็บและท าลายเอกสาร 
o จดัท างบประมาณ 
o จดัซือ้ - จดัจ้างวสัดคุรุภณัฑ์และควบคมุดแูลทะเบียนครุภณัฑ์ 
o ด าเนินเร่ืองขออนมุตัิการเพ่ิมวฒิุการศกึษา และการเปลี่ยนแปลงช่ือตวัช่ือสกลุในทะเบียนประวตัิ 
o ตรวจสอบ / แก้ไขหรือเพ่ิมข้อมลูผู้มีสิทธิเบิกในโครงการจ่ายตรงการรักษาพยาบาลในระบบ

ฐานข้อมลูบคุลากรภาครัฐของกรมบญัชีกลาง 
 
3. งานสวัสดกิาร 
 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการหมวดสวสัดิการเคหะสงเคราะห์ หมวดสวสัดิการสงเคราะห์
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การช่วยเหลือค่าท าศพ การอุดหนุนการศกึษาบุตร หมวดกองทุนประกันสงัคม หมวดกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ ตลอดจนดูแลจัดสวสัดิการด้านอื่น ๆ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลยั เช่น การประกันอุบัติเหตุ การช่วยเหลือ         
คา่หน่วยกิต การตรวจสขุภาพประจ าปี นอกจากนี ้ยงัมีงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลยั ได้แก่ การจดังานเลีย้งในงานพิธี
ของมหาวิทยาลยั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.1  หมวดสวัสดกิารเคหะสงเคราะห์ 
        ดแูล และรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการด้านเคหะสงเคราะห์ ให้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ 
ลกูจ้างประจ า และพนกังานมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 

o โครงการสวสัดิการเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์(ช่วยเหลือคา่ดอกเบีย้) 
o โครงการสง่เสริมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของรัฐบาล (สวสัดิการสินเช่ือ 100% ) 
o โครงการเงินกู้สวสัดิการไมม่ีเงินฝาก 
o สินเช่ือเคหะ ธ.ออมสิน 
o ท าหน้าท่ีกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ สวสัดิการเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ มธ. 

3.2  หมวดสวัสดกิารสงเคราะห์ 
o สวสัดิการเงินทนุอดุหนนุการศกึษาของบตุร 
o สวสัดิการเงินช่วยเหลือคา่ท าศพ 
o สวสัดิการเงินทดแทนข้าราชการเน่ืองจากการเสียชีวิตหรือได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย 
o สวสัดิการเงินช่วยเหลือคา่เคร่ืองแบบลกูจ้าง 
o สวสัดิการเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ เช่น อทุกภยั อคัคีภยั วาตภยั 
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o สวสัดิการเงินช่วยเหลือคา่ครองชีพข้าราชการและลกูจ้างในสงักดัส านกังานอธิการบดี 
o สวสัดิการเย่ียมผู้ เจ็บป่วยซึง่เป็นบคุลากร ผู้บริหาร และผู้มีอปุการะคณุตอ่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
o การจดัท าของท่ีระลกึเพ่ือมอบให้ผู้บริหารและบคุลากร เน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิด 
o สวสัดิการสมทบค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคลากรในสงักัดส านักงานอธิการบดี(จากเงินกองทุน        

เพ่ือสวสัดิการ บคุลากรในสงักดัส านกังานอธิการบดี) 
o สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และส าหรับ            

คูส่มรส (ช.พ.ส.) 
o ด าเนินการเลขานกุารของคณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
o ด าเนินการเลขานกุารของคณะกรรมการบริหารโครงการประกนัอบุตัิเหตแุละประกนัสขุภาพส าหรับ

บคุลากรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
3.3  หมวด พ.ร.บ. ประกันสังคม 

        ด าเนินการเก่ียวกบักองทนุประกนัสงัคมให้พนกังานมหาวิทยาลยัทกุหน่วยงานและลกูจ้างชัว่คราว 
(งบพิเศษ) ลกูจ้างชัว่คราว (งบคลงั) ในสงักดัส านกังานอธิการบดี 

o ด าเนินการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกนัตนให้กบัลกูจ้างและพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีบรรจใุหม่ 
o ด าเนินการแจ้งการเข้าใหมแ่ละการลาออกของผู้ประกนัตน 
o ด าเนินการในเร่ืองขอบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให้กบัผู้ประกนัตนท่ียงัไมม่ีบตัรรับรองสิทธิ 

             การรักษาพยาบาลและผู้ ท่ีบตัรหมดอายใุนแตล่ะปี 
o ติดต่อด าเนินการเร่ืองออกบัตรให้ผู้ ประกันตนใหม่ กรณีบัตรประกันสังคมสูญหาย /ช ารุด /

เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกนัตน(เปลี่ยนช่ือตวั/นามสกุล/การสมรส/การด าเนินการเร่ืองและ
ประสานงานการขอรับประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกนัตน) รวม  7 กรณีดงันี ้

1.กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอนัตราย 
2.กรณีทพุพลภาพ                                            อนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน 
3.กรณีตาย 
4.กรณีคลอดบตุร 
5.กรณีสงเคราะห์บตุร 
6.กรณีชราภาพ 
7.กรณีวา่งงาน 

o ให้ค าปรึกษา แนะน า เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบตัิแก่หน่วยงาน ในการขอรับ 
              ประโยชน์ทดแทน 
o จดัท าระบบฐานข้อมลูเก่ียวกบัผู้ประกนัตน 
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3.4  หมวดบริการ ธุรการและฐานข้อมูล 

o ด าเนินงานด้านธุรการและสารบรรณของงานสวสัดิการ 
o ด าเนินงานด้านระบบพสัด ุด้านวางแผนและงานงบประมาณ 
o ด าเนินการบนัทกึฐานข้อมลูผู้ใช้สวสัดิการตา่ง ๆ ดงันี ้

 1. โครงการสวสัดิการเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์(ช่วยเหลือคา่ดอกเบีย้) 
 2. โครงการเงินกู้สวสัดิการไมม่เีงินฝาก 
 3. สวสัดิการเงินทนุอดุหนนุการศกึษาของบตุร 
 4. สวสัดิการเงินช่วยเหลือคา่ท าศพ 
 5. สวสัดิการสมทบคา่รักษาพยาบาลส าหรับบคุลากรในสงักดัส านกังานอธิการบดี          
                 (จากเงินกองทนุเพ่ือสวสัดิการ บคุลากรในสงักดัส านกังานอธิการบดี) 
 6. โครงการสวสัดิการประกนัภยัอบุตัิเหต ุสว่นบคุคล (กลุม่) ส าหรับบคุลากรมหาวิทยาลยั 

                                            ธรรมศาสตร์ 
              7. โครงการสวสัดิการประกนัสขุภาพ (กลุม่) ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรสมทบ 

 8. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
o ด าเนินงานประกนัคณุภาพทางการศกึษา 
o งานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.5  หมวดโครงการสวัสดกิาร 
o โครงการสวสัดิการประกนัภยัอบุตัิเหต ุสว่นบคุคล (กลุม่) ส าหรับบคุลากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
o โครงการสวสัดิการประกนัสขุภาพ (กลุม่) ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรสมทบ 
o โครงการสวสัดิการตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
o โครงการสวสัดิการคา่ยกลางวนั (Day Camp) ปิดภาคฤดรู้อน 
o โครงการคา่ยเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
o โครงการการกีฬาส าหรับบตุรบคุลากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
o โครงการสวสัดิการเงินช่วยเหลือคา่หน่วยกิตในการศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท(ภาคค ่า) ของ มธ. 
o โครงการเฉพาะกิจอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.6  หมวดงานเฉพาะกจิ 
                      รับผิดชอบด าเนินงานฝ่ายสวสัดิการและจดัเลีย้งในงานพิธีของมหาวิทยาลยั ได้แก่ 

o งานวนัสถาปนามหาวิทยาลยั 
o งานพระราชทานปริญญาบตัร 
o งานเลีย้งดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
o งานเลีย้งเกษียณอายรุาชการ 
o งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.7  หมวดกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
        ด าเนินเร่ืองกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังานมหาวิทยาลยัในเร่ืองดงันี ้
 1. รับแบบฟอร์มใบสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนฯ และตรวจสอบเอกสารและการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
   2. ด าเนินการขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยการบันทึกข้อมูลลงในระบบกองทุนฯ ทัง้ระบบเก่า 
และระบบใหม ่ 
   3. ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินสมทบและเงินสะสมโดยแจ้งให้สมาชิกกองทุนฯ แสดงความ
ประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมของสมาชิกกองทุนฯ เมื่อมีอายุการเป็นสมาชิกครบก าหนดตามข้อก าหนด         
ของมหาวิทยาลยั 
   4. จัดส่งข้อมูลและสถิติการสมัครเข้า , การลาออกและการเปลี่ยนแปลงเงินสมทบและเงินสะสม                
ของสมาชิกกองทนุฯ ให้กบักองคลงั เพ่ือหกัเงินสมาชิกกองทนุฯ สง่ให้กบั MFC 
  5. เมื่อสมาชิกกองทุนฯ มีการลาออก หรือ โอนย้ายกองทุนฯ จะต้องด าเนินการจัดท าแบบแจ้ง
รายละเอียดสมาชิกท่ีพ้นสมาชิกภาพ, แบบแจ้งรายละเอียดการโอนย้ายสมาชิก ส่งให้กบั MFC เพ่ือด าเนินการจ่ายคืนเงิน
ให้กบัสมาชิกท่ีพ้นสมาชิกภาพ 
   6. ด าเนินการแจ้งสมาชิกท่ีพ้นสมาชิกภาพท่ีประสงค์ขอรับเช็คด้วยตนเองให้มารับเช็คและจัดส่งเช็ค        
ทางไปรษณีย์ส าหรับสมาชิกท่ีประสงค์ให้จดัสง่เช็คทางไปรษณีย์ 
   7. ในกรณีสมาชิกกองทุนฯ ท่ี พ้นสมาชิกภาพ ไม่มารับเช็คภายใน 6 เดือน (เช็คหมดอายุแล้ว)                   
จะด าเนินการสง่เช็คกลบัไปท่ี  MFC เพ่ือเปลี่ยนแปลงเช็คใหม ่และติดตามสมาชิกดงักลา่ว ให้มารับเช็คท่ีเปลี่ยนแปลงแล้ว 
   8. ด าเนินการจดัสง่ใบรับรองยอดเงิน ได้แก่ สมาชิกกองทุนฯ (Statement of Provident Fund Account) 
จ านวนปีละ 2 ครัง้ 
   9. ในกรณีสมาชิกกองทุนฯ ท่ีเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงานลาออก เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการจดัท าแบบแจ้งรายละเอียดสมาชิกท่ีพ้นสมาชิกภาพ สง่ให้กบังานสวสัดิการ กองการเจ้าหน้าท่ี เพ่ือเสนอ         
ให้กรรมการฝ่ายนายจ้าง และกรรมการฝ่ายลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลงนาม เมื่อลงนามแล้วจะส่งกลบัคืนให้กับ
หน่วยงานนัน้ด าเนินการตอ่ไป 
 
4.   งานพัฒนาบุคลากร 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการ และอ านวยการเพ่ือให้มีโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้             
ความเข้าใจ ทัศนคติและทักษะด้านต่างๆ ให้บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้มีศักยภาพในการ
ท างานเพ่ิมขึน้  และพัฒนาคุณภาพงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติราชการ  ซึ่งจะ
ส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ได้  ทัง้นี ้            
ในการจดัฝึกอบรมสมัมนาแต่ละโครงการจะมีการทบทวนความจ าเป็นในการฝึกอบรม  เพ่ือน ามาจดัท าวตัถุประสงค์
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และพัฒนาหรือปรับปรุงหัวข้อวิชาของโครงการฝึกอบรมสัมมนาแต่ละหลักสูตร  โดยได้แบ่งโครงการฝึกอบรม              
เป็นหลกัสตูรด้านตา่ง ๆ  ดงันี ้

 
ก. ด้านการพฒันาให้สามารถปฏิบตัิงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

1.  โครงการฝึกอบรมด้านความรู้และทกัษะส าหรับการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี 
2.  โครงการฝึกอบรมด้านการพฒันาคณุภาพงานเฉพาะด้าน 
3.  โครงการฝึกอบรมด้านระเบียบและแนวปฏิบตัิงาน 

 ข.  ด้านการเพ่ิมศกัยภาพของบคุลากรและเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารและระบบงาน 
      1.  โครงการฝึกอบรมด้านการบริหารและสหวิทยาการ 
      2.  โครงการฝึกอบรมด้านทศันคติคา่นิยมและพฤติกรรม 
      3.  โครงการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ 

 4.  โครงการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรม และการพฒันาคณุภาพชีวิต 

 งานพฒันาบคุลากร แบ่งหมวดในการด าเนินงาน ดงันี ้
1. หมวดพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร 

ดแูลรับผิดชอบจดัโครงการฝึกอบรมสมัมนาส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ระดบักลาง และระดบัต้นเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพในด้านการบริหารและการจดัการภายในองค์กร  

2. หมวดพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
ดแูลรับผิดชอบจดัโครงการพฒันาอาจารย์ตามนโยบายมหาวิทยาลยั  

3. หมวดพัฒนาบุคลากรด้านทั่วไป 
o ดแูลรับผิดชอบจดัโครงการฝึกอบรมสมัมนาให้บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการมีศกัยภาพในการท างาน 

และเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะด้านตา่ง ๆ ตลอดจน กฎ ระเบียบใหม ่ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนองค์
ความรู้ใหม ่ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพ 

o ดแูลรับผิดชอบจดัโครงการทนุระยะสัน้ในการไปศกึษา ฝึกอบรม ณ ตา่งประเทศ 
o ประสานงานในการสง่ผู้บริหารและบคุลากร  ไปฝึกอบรม  ประชมุ สมัมนา  
o ด าเนินการขออนมุตัิตวับคุคลไปศกึษา   ฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา ภายในประเทศ 

 4. หมวดวิเคราะห์ประเมินผล  และฐานข้อมูล 
o ดแูลรับผิดชอบการประเมินผลโครงการฝึกอบรม สมัมนา ของงานพฒันาบคุลากร และสรุปรายงาน

ประเมินผลโครงการฝึกอบรม สมัมนา 
o ดแูลรับผิดชอบติดตามประเมินผล  โครงการฝึกอบรมสมัมนา 
o ด าเนินการส ารวจ และวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการจดัฝึกอบรม 
o รับผิดชอบจดัท างบประมาณของงานพฒันาบคุลากร (งบคลงัและงบพิเศษ) 
o ดแูลรับผิดชอบระบบฐานข้อมลูด้านการพฒันาบคุลากร 



 

  

22 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

 5. หมวดบริการและธุรการ 
o ดแูลรับผิดชอบงานสารบรรณของงานพฒันาบคุลากร 
o จดัเก็บข้อมลู และสถิติท่ีเก่ียวข้องของงาน 
o จดัท าระบบการจดัเก็บเอกสาร 
o ด าเนินการด้านพสัด ุและควบคมุวสัด ุครุภณัฑ์ของงาน 
o ช่วยจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 
o จดัท าหนงัสือรับรองการผ่านการฝึกอบรม 
o จดัท าใบวฒิุบตัรผู้ผ่านการฝึกอบรม 

 
5.  งานอัตราก าลัง 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการรวบรวมข้อมลูด้านอตัราก าลงั  การควบคมุทะเบียนอตัราก าลงั  ศกึษาวิเคราะห์ 
ข้อมูลโครงสร้างอตัราก าลงัและโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานเพ่ือเสนอแนะการก าหนดกรอบและการจัดสรร
อตัราก าลงับคุลากรทกุประเภท  ตลอดจนศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูโครงสร้างค่าตอบแทนและจดัท าบญัชีถือจ่ายเงินเดือน
บคุลากร  โดยแบ่งออกเป็นหมวดตา่งๆ ดงันี ้

5.1  หมวดโครงสร้าง 
 รวบรวมข้อมลูเพ่ือศกึษาวิเคราะห์วางแนวทางการก าหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงาน 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในส านกังานอธิการบดีและในมหาวิทยาลยั    ศกึษาวิเคราะห์ภาระงานและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนความสอดคล้องของอตัราก าลงั รวมทัง้ศกึษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับเพ่ิม – ลด – ขยาย – เกลี่ย 
อตัราก าลงั ตามโครงสร้างและการแบ่งงาน  และจดัท าค าสัง่ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5.2  หมวดวิเคราะห์อัตราก าลัง 
 รับผิดชอบจัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรทุกประเภท ด าเนินงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ
ภาพรวมอัตราก าลัง  จัดท ากรอบอัตราก าลัง เสนอแนะแนวทางการปรับเพ่ิม – ลด – ขยาย – เกลี่ย และจัดสรร
อตัราก าลงั  ตลอดจนศกึษาวิเคราะห์โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนส าหรับอตัราก าลงัแต่ละประเภท  การก าหนด
ต าแหน่งและมาตรฐานต าแหน่ง และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.3 หมวดสถติแิละธุรการ 
ด าเนินงานเลขานกุารของคณะกรรมการบริหารและพฒันาอตัราก าลงั  และจดัท าเอกสารประกอบ 

การประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอัตราก าลัง  จัดท ามติและแจ้งมติ                    
ของคณะกรรมการฯ  จัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ด าเนินงานธุรการ รับ – ส่ง และพิมพ์หนังสือติดต่อ
ราชการ  พสัด ุงบประมาณ และงานด้านอื่น ๆ  
 

 
+++++++++++++++ 
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บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 

 

นายจักรชัย  หรัิณยะวสติ 

ต าแหน่งบริหาร : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ก ากบัดแูลการบริหารงานของงานตา่ง ๆ  
      2. ด าเนินการงานการกลัน่กรองเพื่อคดัเลือกบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
      3. ด าเนินงานในภาพรวมของกองการเจ้าหน้าท่ีด้านตา่ง ๆ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1888 
อีเมลล์ : chakchai@tu.ac.th 
 

 

นางรวพิิมพ์  วาณิชย์จรรยา 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการ 
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : 
       1. งานด้านครุภณัฑ์ /สัง่ซือ้วสัด ุ/ ขอตัง้งบประมาณ งบคลงั / งบพิเศษ 
       2. สรุปผลการลาของบคุลากรกองการเจ้าหน้าท่ี 
       3. บริหารงานรับ – สง่เอกสารของกองฯ /ประสานงานในเร่ืองตา่ง ๆ ตามท่ีผอ.ก าหนด 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1880 
อีเมลล์ : ravipim@tu.ac.th 

 

นางสาวธีรารัตน์  ทองมาก 
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีวิจยั ช านาญการ 
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : ด าเนินการ ประสานงานด้านตา่ง ๆ ศนูย์ประสานงานกองการเจ้าหน้าท่ี                  
มธ . ท่าพระจนัทร์ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 2056 
อีเมลล์ : ttp@tu.ac.th 

 

นางสาวโสภติา  งามถ้อย 
ต าแหน่ง : บคุลากร 
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : 
      1. จดัท ารายงานการประเมินตนเอง ประกนัคณุภาพของกองการเจ้าหน้าท่ี 
      2. ด าเนินการเร่ืองคา่ตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบคุลากรกองการเจ้าหน้าท่ี 
      3. เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกบัระบบสมรรถนะ / การควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง 
      4. เป็นเลขานกุารคณะท างานจดัท ารายงานประจ าปี 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1882 
อีเมลล์ : ngamtoy@tu.ac.th 
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นางสาวอรุณี  ค าตรง 
ต าแหน่ง : ผู้ปฏิบติังานบริหาร 
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานเงินรายได้ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : ปฏิบติังานด้านเลขานกุารรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์และผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์  
เบอร์โทรศพัท์ภายใน :  1011 
อีเมลล์ : superman@tu.ac.th 

 

นายสุบนิ  รุ่งฤกษ์ 
ต าแหน่ง : พนกังานสถานท่ี 
ประเภทต าแหน่ง : ลกูจ้างประจ า 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  รับ – สง่หนงัสือ บริการถ่ายเอกสาร  อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ                 
และท าความสะอาด กองการเจ้าหน้าท่ี มธ. ศนูย์รังสิต 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1880 
อีเมลล์ : rsubin@tu.ac.th 

 

นายเทพฤทธิ์  มรพงษ์ 
ต าแหน่ง : พนกังานสถานท่ี 
ประเภทต าแหน่ง : ลกูจ้างประจ า 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : รับ – สง่หนงัสือ บริการถ่ายเอกสาร  อ านวยความสะดวกต่าง ๆ                 
และท าความสะอาด กองการเจ้าหน้าท่ี มธ. ศนูย์รังสิต 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1880 
อีเมลล์ : mthappar@tu.ac.th 

 

นายนรินทร์  ยิม้ขลบิ 
ต าแหน่ง : พนกังานสถานท่ี 
ประเภทต าแหน่ง : ลกูจ้างประจ า 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : รับ – สง่หนงัสือ บริการถ่ายเอกสาร  อ านวยความสะดวกต่าง ๆ                 
และท าความสะอาด กองการเจ้าหน้าท่ี มธ. ศนูย์รังสิต 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1880 
อีเมลล์ : ynarin@tu.ac.th 

 

นายวนัิย  ชัยกจิ 
ต าแหน่ง : พนกังานบริการ 
ประเภทต าแหน่ง : ลกูจ้างประจ า 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : รับ – สง่หนงัสือ บริการถ่ายเอกสาร อ านวยความสะดวกต่าง ๆ และท าความ
สะอาด ท่ีศนูย์ประสานงานกองการเจ้าหน้าท่ี มธ. ท่าพระจนัทร์ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 2056 
อีเมลล์ : cwinai@tu.ac.th 

 
 
 
 
 



 

  

25 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

งานบริหารงานบุคคล 
 
 

 

นางอัจฉรา  วีระสัมพันธ์ 
ต าแหน่งบริหาร : หวัหน้างานบริหารงานบคุคล 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการพิเศษ 
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
       ก ากบัดแูลการปฏิบติังานเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคลของบคุลากรประเภทตา่ง ๆ ของ มธ. 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1895 
อีเมลล์ : achara@tu.ac.th 

 

นายจติต ิ โฉลกคงถาวร 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการพิเศษ 
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. การสรรหาคดัเลือกบคุลากร 
      2. การบริหารบคุคลลกูจ้างชัว่คราวงบคลงั 
      3. การบริหารบคุคลลกูจ้างงบรายได้ หน่วยงานในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1883 
อีเมลล์ : jidute@tu.ac.th 

 

นางสาววภิา  ไฉดลิก 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการ 
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ด าเนินเร่ืองการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
      2. ด าเนินเร่ืองการปรับค่าจ้าง (Trainee) / ปรับวฒิุข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั  
      3. ด าเนินเร่ืองจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ สายวิทยาศาสตร์   
      4. ด าเนินเร่ืองการขออนมุติับคุลากรไปเป็นวิทยากร/ ไปราชการ 
      5. การคดัเลือกบคุลากรดีเดน่ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1885 
อีเมลล์ : cviphar@tu.ac.th 

 

นางสาวมนทริา  ตุลาคุปต์ 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการพิเศษ 
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. การโอนข้าราชการ / การออกค าสัง่แตง่ตัง้ / การเลื่อนระดบั/ การเปลี่ยนต าแหน่ง  
  2. ด าเนินการเก่ียวกบัการขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการ ผู้ เช่ียวชาญ 

เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1884 
อีเมลล์ : tmontira@tu.ac.th 



 

  

26 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

 

นางสาวสุนารี  พงศ์สุวภาพ 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการ 
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ข้าราชการ / พนกังานมหาวิทยาลยัลาออก/ประเมินผลทดลองพนกังาน/ ขออนมุติั/ รับโอน /  
          ตอ่สญัญาจ้าง 
      2. ด าเนินเร่ืองจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ (สายสงัคมศาสตร์) / พนกังานเงินรายได้ / 
          การจ้างอาจารย์ระบบคูข่นาน 
      3. จดัระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1885 
อีเมลล์ : psunaree@tu.ac.th 

 

นางสร้อยฟ้า  ตะนารัตน์ 
ต าแหน่ง : ผู้ปฏิบติังานบริหาร ช านาญงาน 
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ด าเนินงานด้านธุรการ รับ – สง่เอกสารพิมพ์งานหมวดตา่ง ๆ 
      2. ดแูลด้านวสัด ุ– ครุภณัฑ์ ภายในงานบริหารงานบคุคล /งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1883 
อีเมลล์ : sroyfa@tu.ac.th 

 

นางกมลทพิย์  แจ้งจอน 
ต าแหน่ง : บคุลากร 
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. เลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการ /พนกังานมหาวิทยาลยั 
      2. เสนอขอบรรจ ุแตง่ตัง้เปลี่ยนต าแหน่งและย้ายพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการ 
      3. ก าหนดต าแหน่ง / ตอ่เวลาราชการ 
      4. ค าสัง่แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1884 - 5 
อีเมลล์ : jkamolth@tu.ac.th 

 

นางสาวสุนิษา  บรรเทงิจติร์ 
ต าแหน่ง : บคุลากร 
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ข้าราชการ,พนกังานลาศกึษา/อบรม/ปฏิบติัการวิจยั ณ  ตา่งประเทศ 
      2. ลาศกึษาในประเทศ 
      3. ไปประชมุ/ราชการ/ดงูาน/ ณ ตา่งประเทศ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1885 
อีเมลล์ : sunisa04@tu.ac.th 

 



 

  

27 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

 

 

นางสาวกชวรรณ  ทองอินทร์ 
ต าแหน่ง : บคุลากร 
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานเงินรายได้ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
       1. ขออนมุติัตวับคุคลไปราชการตา่งจงัหวดั 
       2. ขออนมุติัยืมตวัไปปฏิบติังานยงัหน่วยงานภายนอก 
       3. ขออนมุติับรรจจุ้างพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุวิชาการ 
       4. บนัทึกข้อมลูพนกังานใหมแ่ละออกค าสัง่จ้างพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุวิชาการ 
           และสายวิชาการ 
       5. ปรับค่าจ้างพนง.มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการและสายวิชาการให้สงูขึน้ 
       6. ขึน้ทะเบียนประจ าต าแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 
       7. ดแูลจดัท า Website ฐานข้อมลูกฎหมายกองการเจ้าหน้าท่ี 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1884 
อีเมลล์ : kochawan@tu.ac.th 

 

นายภูริชนินทร์  กลิ่นบุญ 
ต าแหน่ง : บคุลากร 
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานเงินรายได้ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
   1. การสรรหาคดัเลือกบคุลากร 
   2. การบริหารบคุคลลกูจ้างชัว่คราวงบคลงั 
   3. การบริหารบคุคลลกูจ้างงบรายได้ มธ. และหน่วยงาน 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1883 
อีเมลล์ : kjumlong@tu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

28 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

งานทะเบียนประวัต ิ
 

 

 

นางสมพศิ  บุญแก้ว 
ต าแหน่งบริหาร : รักษาการในต าแหน่งหวัหน้างานทะเบียนประวติั 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการพิเศษ 
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ตรวจสอบการลา /บ าเหน็จด ารงชีพ /บ าเหน็จ บ านาญ การเกษียณอาย ุ
      2. ด าเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกลูดิเรก 
      3. ก ากบัดแูลควบคมุการด าเนินงานภายในงานทะเบียนประวติั 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1887 
อีเมลล์ : min@tu.ac.th 

 

นางสาวปาณิสรา  นรจีน 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. จดัท าหนงัสือรับรองการเป็นบคุลากร มธ. 
      2. ด าเนินการขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์ 
      3. ปรับปรุงข้อมลูบ าเหน็จค า้ประกนั 
      4. ด าเนินการเก่ียวกบักองทนุส ารองเลีย้งชีพลกูจ้างประจ า (กสจ.)  
      5. ตรวจสอบ /เพิ่มสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมลูบคุลากรภาครัฐ 
      6. จดัท ารายละเอียดบคุลากรช่ือผู้ใช้ (Usename) 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1886 
อีเมลล์ : singha@tu.ac.th 

 

นางพัทธนันท์ บุญนารอด 
ต าแหน่ง : บคุลากร ปฏิบติัการ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
        1. จดัท าประวติัลกูจ้างประจ า/พนกังานมหาวิทยาลยั/อาจารย์ประจ าตามสญัญา/อาจารย์ 
             ประจ าคูข่นาน/พนกังานราชการ /พนกังานเงินรายได้ 
        2. ดแูลข้อมลูข้าราชการบ านาญ   
        3. ดแูล/ปรับปรุงข้อมลูท่ีขึน้ web ของกองการเจ้าหน้าท่ี 
        4. ด าเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ ลกูจ้างคูส่มรส กรรมการสภา 
        5.  จดัท าประวติัพนกังานมหาวิทยาลยั (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 
        6.  จดัท าบตัรลกูจ้างชัว่คราว / พนกังานเงินรายได้ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน :  1886 
อีเมลล์ : pat0404@tu.ac.th 

 



 

  

29 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

 

นางสุลักษณา  ศิลานนทชยั 
ต าแหน่ง : ผู้ปฏิบติังานบริหาร ปฏิบติัการ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
       1. รับ-สง่หนงัสือ/ สรุปการลารายเดือน-รายปีบคุลากร 
       2. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพบคุลากร 
       3. เพิ่มวฒิุการศกึษา 
       4. ด าเนินการขออนมุติัท างานนอกเวลาท าการปกติ /ตรวจสอบครุภณัฑ์ 
       5. ด าเนินการจดัท าเก่ียวกบัการจดัซือ้-จดัจ้าง  
       6. ด าเนินการเก่ียวกบัทนุสงเคราะห์จ้างนกัศกึษาท างาน 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1886 
อีเมลล์ : ssulaksa@tu.ac.th 

 

นางสาวกอบกุล  อุ่นเจริญ 
ต าแหน่ง : บคุลากร  
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ตรวจสอบค าสัง่ท่ีเก่ียวกบัพนกังานมหาวิทยาลยัและบนัทึกลงประวติั 
      2  ด าเนินการขอรับเงินคืนจากกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
      3. ด าเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของพนกังานมหาวิทาลยั 
      4. ตรวจสอบสญัญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลยั  
      5. ด าเนินการขออนญุาตเดินทางไปตา่งประเทศ 
      6. การท าหนงัสือรับรอง 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1887 
อีเมลล์ : kobkul@tu.ac.th 

 

นางสาวณัฐมณฑห์  น่วมเจมิ 
ต าแหน่ง : บคุลากร  
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
       1. จดัท าบตัรข้าราชการ / พนกังาน / ลกูจ้างประจ า 
       2. ตรวจสอบข้อมลูตามท่ีหน่วยงานร้องขอตรวจสอบ 
       3. ดแูลระบบการลาของบคุลากรในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
       4. จดัท าประวติัข้าราชการ       
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1886 
อีเมลล์ : a2000a12@tu.ac.th 

 
 

 
 
 



 

  

30 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

งานพัฒนาบุคลากร 
 
 

 

นางนุชรินทร์  ชลูดดง 
ต าแหน่งบริหาร : หวัหน้างานพฒันาบคุลากร  
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการพิเศษ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ควบคมุ ดแูลก ากบัตรวจสอบการบริหารงานโครงการฝึกอบรมส าหรับบคุลากร มธ.และ 
           การด าเนินงานภายในงานพฒันาบคุลากร 
      2. วางแผน ติดตามและปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1891-2 
อีเมลล์ : nucharin@tu.ac.th 

 

นางสาวอรุณวรรณ  สมถะธัญการ 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ด าเนินการจดัฝึกอบรม ตามแผนประจ าปี 
      2. เป็นผู้ช่วยท างบประมาณ/ ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาบคุลากร 
      3. เก็บข้อมลูผู้ เข้าอบรม 
     4. ตรวจสอบข้อมลูในการออกหนงัสือรับรองและงานตา่ง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย และเก็บเร่ืองเร่งดว่น         
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1891-2 
อีเมลล์ : kid@tu.ac.th 

 

นางประคอง  ก้อนแก้ว 
ต าแหน่ง : ผู้ปฏิบติังานบริหาร ช านาญงาน  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. พิมพ์งานตา่ง ๆ ของงานพฒันาบคุลากร /ขออนมุติั – ควบคมุการเบิกจ่าย ดแูล นกัศกึษาท างาน 
  2. ดแูล – ควบคมุเบิกจ่ายซือ้จ้างวสัด/ุครุภณัฑ์-ตรวจสอบ- ควบคมุ- การลาทกุประเภทของหน่วยงาน 

เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1891-2 
อีเมลล์ : konkaew@tu.ac.th 

 

นางสาวอัญชสิา  นกเดช 
ต าแหน่ง : บคุลากร  
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ด าเนินการประเมินผลโครงการฝึกอบรม/สมัมนา 
  2. เป็นผู้จดัโครงการฝึกอบรมและเป็นผู้ช่วยในการจดัฝึกอบรมและงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1891-2 
อีเมลล์ : arsu@tu.ac.th 
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นางสาวสุรัสวดี  อาจนนท์ลา 
ต าแหน่ง : บคุลากร   
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ด าเนินการจดัฝึกอบรมตามแผนประจ าปี 
      2. ท าหน้าท่ีกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการอบรมภาษาองักฤษฯ 
      3. ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการสง่เสริมศกัยภาพอาจารย์ มธ.     
  4. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1891-2 
อีเมลล์ : asurussa@tu.ac.th 

 

นายพพิัฒน์  บุตโต 
ต าแหน่ง : ผู้ปฏิบติังานบริหาร  
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานเงินรายได้ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : ด าเนินงานด้านธุรการรับ – สง่หนงัสือและจดัเก็บแฟ้มเอกสารของ              
งานพฒันาบคุลากรและช่วยบริการในโครงการฝึกอบรม 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1891-2 
อีเมลล์ : bphiphat@tu.ac.th 

  



 

  

32 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

งานสวัสดกิาร 
 
 

 

นางบุญเตือน   ทพิย์ธัญญา 
ต าแหน่งบริหาร : หวัหน้างานสวสัดิการ 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : ดแูล ก ากบัวางแผนและตรวจสอบการด าเนินงานใน 7 หมวด ประกอบด้วย 
1. หมวดสวสัดกิารเคหะสงเคราะห์, 2. หมวดสวสัดกิารสงเคราะห์, 3. หมวด พ.ร.บ.ประกนัสงัคม,  
4. หมวดโครงการสวสัดิการ, 5. หมวดงานเฉพาะกิจ, 6. หมวดกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, 7. หมวด
บริการ ธุรการและฐานข้อมลู 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1889-1890 
อีเมลล์ : bov@tu.ac.th 

 

นายธวัชชัย  อินทร์ประเสริฐ 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : เป็นหวัหน้าหมวดสวสัดิการสงเคราะห์ได้แก่งานช่วยเหลือคา่ท าศพ           
ช่วยเงินอดุหนนุการศกึษาบตุรเป็นต้นและช่วยงานในหมวดงานเฉพาะกิจ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1889-1890 
อีเมลล์ : ithawatc@tu.ac.th 

 

นายนิมิตร  โค้วบุญงาม 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1.  เป็นหวัหน้าหมวด พ.ร.บ. ประกนัสงัคม  
      2.  ช่วยงานหมวดเคหะสงเคราะห์ และหมวดเฉพาะกิจ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1889-1890 
อีเมลล์ : knimitr@tu.ac.th 

 

นางสาวชุตกิาญจน์ อุ้มชู 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. เป็นหวัหน้าหมวดโครงการสวสัดกิาร ได้แก่งานท าโครงการประกนัอบุตัเิหต,ุ โครงการตรวจ 
          สขุภาพ ช่วยเหลือคา่หน่วยกิต 
       2. เป็นหวัหน้าหมวดบริการ ธุรการและฐานข้อมลู 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1889-1890 
อีเมลล์ : uchutika@tu.ac.th 
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นางสุนทรี  ศรีศิริกุล 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : เป็นหวัหน้าหมวดกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และช่วยงานในหมวดโครงการ
ประกนัและหมวดสวสัดกิารสงเคราะห์   หมวดโครงการสวสัดกิาร และหมวดงานเฉพาะกิจ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1889-1890 
อีเมลล์ : ssoontre@tu.ac.th 
 

 

นายอดิศร ฉันทอุไร 
ต าแหน่ง : บคุลากร  
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานเงินรายได้ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : รับผิดชอบสวสัดิการสมทบค่ารักษาพยาบาล/ ช่วยงานในหมวดงานเฉพาะกิจ 
หมวดสวสัดกิารสงเคราะห์และหมวดบริการ ธุรการ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1889-1890 
อีเมลล์ : cadisorn@tu.ac.th 
 

 

นางสาวรัตนาภรณ์  มีประวัติ 
ต าแหน่ง : บคุลากร  
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานเงินรายได้ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ : รับผิดชอบงานในหมวดบริการ ธุรการและฐานข้อมลูและช่วยงานในหมวด
เคหะสงเคราะห์ หมวดสวสัดิการสงเคราะห์และหมวดงานเฉพาะกิจ 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1889-1890 
อีเมลล์ : mrattana@tu.ac.th 
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งานอัตราก าลัง 
 
 

 

นางสุพนิ  หรัิณยะวสติ 
ต าแหน่งบริหาร : หวัหน้างานอตัราก าลงั 
ต าแหน่ง : บคุลากร ช านาญการพิเศษ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ก ากบั ดแูล ควบคมุ วางแผน และศกึษาวิเคราะห์เก่ียวกบัโครงสร้างและอตัราก าลงั 
      2. ศกึษาวิเคราะห์ เก่ียวกบัการก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือน 
      3. ก ากบัดแูล ควบคมุ ระบบฐานข้อมลูบคุลากร 
      4. ติดตอ่ ประสานงาน และให้ค าแนะน า ปรึกษา ตอบปัญหาชีแ้จงเก่ียวกบัโครงสร้างและอตัราก าลงั 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1893-4 
อีเมลล์ : supin@tu.ac.th 

 

นางสุมาภรณ์  ธรรมแก้ว   ลมิาคม 
ต าแหน่ง : บคุลากร ปฏิบติัการ  
ประเภทต าแหน่ง : ข้าราชการ 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. จดัท าฐานข้อมลูอตัราก าลงั 
      2. จดัท า Website ของกองการเจ้าหน้าท่ี  
      3. ด าเนินการจดัสรรอตัราพนกังานมหาวิทยาลยั เพื่อทดแทนอตัราวา่งข้าราชการ ท่ีเกิดจากการ
เกษียณอายรุาชการ 
     4. ด าเนินการด้านการจ่ายเงินพอกต าแหน่งหายาก 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1893-4 
อีเมลล์ : u3901413@tu.ac.th 

 

นางสาววชิาดา  ไวยสารา 
ต าแหน่ง : บคุลากร  
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ศกึษาวิเคราะห์แนวทางการก าหนดโครงสร้าง 
      2. ศกึษาวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง และอตัราเงินเดือน 
      3. จดัท าค าขออตัราก าลงับคุลากร และจดัท างบประมาณบคุลากร งบแผน่ดิน  
      4. ด าเนินการเก่ียวกบัลกูจ้างชัว่คราว งบคลงั / จดัท าข้อมลู และสถิติตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
      5. จดัท าทะเบียนถือจ่ายพนกังานมหาวิทยาลยั ให้เป็นปัจจบุนั 
      6. ด าเนินการจดัสรรอตัราพนกังานมหาวิทยาลยั เพื่อทดแทนอตัราวา่งข้าราชการ ท่ีเกิดจากการ โอน 
ย้าย ลาออก เสียชีวิต 
      7. ด าเนินการเก่ียวกบันกัเรียนทนุ เช่น การจดัหาสงักดั 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1893-4 
อีเมลล์ : wwichada@tu.ac.th 
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นางนภาวริญจ์  นิพพทิานิตย์ 
ต าแหน่ง : บคุลากร  
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  
      1. ด าเนินงานด้านธุรการ เอกสาร วสัด ุงบประมาณ ของงานอตัราก าลงั 
      2. จดัท าทะเบียนถือจ่ายพนกังานเงินรายได้ สงักดัส านกังานอธิการบดี ให้เป็นปัจจบุนั 
      3. ด าเนินการเก่ียวกบัอาจารย์ประจ าตามสญัญา 
      4. จดัท ารายงานอตัราก าลงัทกุประเภท รายไตรมาส 
      5. ด าเนินการด้านการจ่ายเงินพอกต าแหน่งหายาก  
      6. จดัท าค าขออตัราก าลงับคุลากร และจดัท างบประมาณบคุลากร งบพิเศษ 

 7. ด าเนินการขออตัราพนกังานราชการ จาก สนง ก.พ. 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1893-4 
อีเมลล์ : nusara@tu.ac.th 

 

นางสาวสรินยา  สุวรรณวณิช 
ต าแหน่ง : บคุลากร  
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  

1. ควบคมุดแูลปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมลูบคุลากรกองการเจ้าหน้าท่ีให้ทนัสมยัถกูต้องครบถ้วน 

2. พฒันาระบบงานของระบบฐานข้อมลูบคุลากร 
3. ให้บริการรายงานข้อมลูสถิติตา่งๆ แก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

4. ดแูลระบบฐานข้อมลูบคุลากรของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และฐานข้อมลู
ท าเนียบต าแหน่งวิชาการ 

5. ให้ค าปรึกษาในการใช้งานระบบฐานข้อมลูบคุลากร และการใช้งาน Application ตา่งๆ 

6. ตรวจสอบ แก้ไข/บนัทึก  การเลื่อนเงินเดือน/คา่จ้าง และค านวณโควต้าวงเงินของข้าราชการ 
พนกังานมหาวิทยาลยั ลกูจ้างประจ า จดัท ารายงานบญัชีแนบท้าย ตรวจสอบสง่ข้อมลูเงินเดือน/
คา่จ้างให้แก่กองคลงัเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน/คา่จ้าง 

7. จดัท า/ตรวจสอบบญัชีถือจ่ายของข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ลกูจ้างประจ า และ
ประสานงานกบักรมบญัชีกลางเร่ืองบญัชีถือจ่ายและเงินเดือน ค าสัง่ตา่งๆ 

8. จดัท าข้อมลูการขอตัง้งบประมาณแผ่นดินงบบคุลากรหมวดเงินเดือนและภาพรวมขัน้ต ่าตาม
ปีงบประมาณท่ีก าหนด 

9. ดแูล ซอ่มแซม อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ /เครือขา่ยและอปุกรณ์ตอ่พว่งอื่นๆ ท าโครงการขอตัง้
งบประมาณและก าหนดคณุลกัษณะของโปรแกรม(software)และ คอมพิวเตอร์/อปุกรณ์ตอ่พว่ง 

10. ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกในด้านข้อมลู/เครือข่าย 
เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1897 
อีเมลล์ : sarinya@tu.ac.th 
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นางสาวจันทร์ภัสสร  ตุ่ยสมิา 
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์  
ประเภทต าแหน่ง : พนกังานมหาวิทยาลยั 
งานประจ าท่ีรับผิดชอบ :  

1.  ปรับปรุง/แก้ไขระบบงานบริหารบคุคลด้วยโปรแกรม Develper 6i บนฐานข้อมลู Oracle ท่ีม ี 
     ปัญหาในการใช้งาน 
2.  สร้างฟอร์มและรายงานด้วยโปรแกรม Developer 6i  บนฐานข้อมลู Oracle เพิ่มเติมจากการ               
      ใช้งานเดิม 
3.  พฒันาระบบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยับนเวบ็ด้วยภาษา php  
      (Web-Application) 
4.  ส ารองข้อมลูบริหารบคุคลจากฐานข้อมลู Oracle ในแตล่ะวนั 
5.  ดแูล/แก้ปัญหา/บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
6.  ให้ค าปรึกษาแนะน าการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกบัโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการท างานและเคร่ืองคอมพิวเตอร์   
    ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

เบอร์โทรศพัท์ภายใน : 1897 
อีเมลล์ : tsakoont@tu.ac.th 
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สรุปสถติข้ิอมูลงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและใช้ไปปีงบประมาณ 2555 
 
 

 
ด้าน จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

งบคลงั 12,727,700.00 12,694,661.55 99.74 
งบเงินรายพิเศษ 29,384,600.00 12,388,614.00 42.16 

        
 
 
 

แผนภูมิงบประมาณงบคลังและงบพเิศษที่ได้รับจัดสรรและใช้ไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - งบคลัง  - งบพเิศษ รวมทัง้สิน้ 

จัดสรร 12,727,700.00 29,384,600.00 42,112,300.00

ใช้ไป 12,694,661.55 12,388,614.00 25,083,275.55

 12,727,700.00  

 29,384,600.00  

 42,112,300.00  

 12,694,661.55  

 12,388,614.00  

 25,083,275.55  

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

 40,000,000.00

 45,000,000.00

บาท 

จดัสรร ใช้ไป 
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สรุปสถติข้ิอมูลงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและใช้ไปของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2555 
 
 
 

ด้าน จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 371,000.00 370,181.09 99.78 
-  วิทยาศาสตร์สขุภาพ 12,205,700.00 12,181,214.96 99.80 
-  วิทยาศาสตร์สงัคมศาสตร์ 151,000.00 143,265.5 94.88 

 12,727,700.00 12,694,661.55 99.74 
 
 
 
 

แผนภูมิงบประมาณรายได้รับการจัดสรรและใช้ไปของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2555 
 
 

 
 

 - วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 - วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

 - วทิยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ 

รวมทัง้สิน้ 

Series1 371,000.00 12,205,700.00 151,000.00 12,727,700.00

Series2 370,181.09 12,181,214.96 143,265.50 12,694,661.55

 371,000.00  

 12,205,700.00  

 151,000.00  

 12,727,700.00  

 370,181.09  

 12,181,214.96  

 143,265.50  

 12,694,661.55  

 100,000.00

 2,100,000.00

 4,100,000.00

 6,100,000.00

 8,100,000.00

 10,100,000.00

 12,100,000.00

 14,100,000.00
บาท 
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ส่วนที่ 2   
สรุปผลการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
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งานบริหารงานบุคคล 
 

 

ที่ รายงานสรุปผลการด าเนินงานงานบริหารงานบุคคล 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 
11. 

 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

 
24. 
25. 
26. 

 

ออกค าสัง่จ้างลกูจ้างชัว่คราว งบคลงั จ านวน 75 ราย 
ออกค าสัง่จ้างพนกังานเงินรายได้ สงักดัส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวน 10 ราย 
ออกค าสัง่จ้างอาจารย์ประจ าตามสญัญา จ านวน 6 ราย 
ออกค าสัง่จ้างพนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราว จ านวน 2 ราย 
ด าเนินการและออกค าสัง่จ้างพนกังานราชการ จ านวน 6 ราย 
เปิดสอบคดัเลอืกพนกังานเงินรายได้ จ านวน 10 ครัง้ 
เปิดสอบคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยั จ านวน 3 ครัง้ โดยมีผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือก จ านวน 165 ราย 
ออกค าสัง่เพิ่มคา่จ้างพนกังานเงินรายได้ สงักดัส านกังานอธิการบดี จ านวน 220 ราย 
ด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิและออกค าสัง่แตง่ตัง้ เปลีย่นต าแหนง่ ปรับวฒุิ และย้ายข้าราชการ 
จ านวน 15 ราย พนกังานมหาวิทยาลยั จ านวน 30 ราย 
ตรวจสอบผลการคดัเลอืกและขอจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการจ านวน 80 ราย 
ด าเนินการกลัน่กรองการขออนมุตัิจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ สายสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์ 160 ราย 
ออกค าสัง่จ้างพนกังานเงินรายได้ สายวิชาการ จ านวน 20 ราย 
ออกค าสัง่จ้างพนกังานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ จ านวน 90 ราย 
ออกค าสัง่จ้างพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการ จ านวน 100 ราย 
ออกค าสัง่ลาออกของข้าราชการ จ านวน 10 ราย 
ออกค าสัง่ลาออกของพนกังานมหาวิทยาลยั จ านวน 80 ราย 
ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ จ านวน 150 ราย 
ด าเนินการออกค าสัง่การไปปฏิบตัิงานในองค์การระหวา่งประเทศ จ านวน 5 ราย 
ด าเนินการออกค าสัง่ปรับคา่จ้างพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการจ านวน 45 ราย 
ด าเนินการเก่ียวกบัการตอ่เวลาราชการ จ านวน 18 ราย 
จดัท าค าสัง่ให้ข้าราชการด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 20 ราย 
จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้ให้พนกังานมหาวิทยาลยัด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 10 ราย 
ด าเนินการเก่ียวกบัการอนมุตัใิห้บคุลากรไปศกึษาและฝึกอบรม ประชมุสมัมนาและดงูาน ณ 
ตา่งประเทศจ านวน 820 ราย 
ด าเนินการเก่ียวกบัการอนมุตัใิห้บคุลากรไปศกึษาในประเทศ จ านวน 20 ราย 
ด าเนินการเก่ียวกบัการรับโอน จ านวน 2 ราย และให้โอนข้าราชการ จ านวน 1 ราย  
ด าเนินการเก่ียวกบัการขอก าหนดต าแหนง่ช านาญการ จ านวน 15 ราย 
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ที่ รายงานสรุปผลการด าเนินงานงานบริหารงานบุคคล 

27. 
 

28. 
29. 
30. 
31. 

 
32. 

 

ด าเนินการเก่ียวกบัการขออนมุตัใิห้บคุลากรไปราชการ สมัมนา เป็นวิทยากร กรรมการภายนอก 
จ านวน 500 ราย 
ด าเนินการเก่ียวกบัการอนมุตัใิห้ยืมตวัไปปฏิบตัิราชการ จ านวน 4 ราย 
ด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ขอต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 100 ราย 
ด าเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 11 จ านวน 12 ราย 
ด าเนินการเสนอแตง่ตัง้ผู้บริหาร ระดบัเลขานกุารคณะ ผู้อ านวยการกอง/ส านกังาน/หวัหน้างาน         
จ านวน 20 ราย 
ด าเนินการแตง่ตัง้ผู้ รักษาการในต าแหนง่ เลขานกุารคณะ/ส านกั/สถาบนั/ผอ.กอง/ส านกังาน/หวัหน้างาน 
จ านวน 35 ราย 
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งานทะเบียนประวัต ิ 
 

 

1.  การเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อขอรับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
 

ระบบการจัดเกบ็ข้อมูลบุคลากรเก่ียวกับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถของระบบ 

1.  สามารถบนัทกึประวตัิการเสนอรายช่ือบคุลากรเพื่อขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
2.  สามารถบนัทกึประวตัิการสง่คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามรายช่ือบคุลากร 
3.  สามารถรายงานบญัชีรายช่ือบคุลากรทัง้ที่สง่คืนและผู้ที่ชดใช้เงินแทนราคาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้งานทะเบียนประวตัมิีการจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการรับ  และสง่คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นระบบ

อิเลก็ทรอนิกส ์
2.  เพื่อให้งานทะเบียนประวตัิสามารถสบืค้นข้อมลูผา่นระบบ  ในการใช้งานท่ีรวดเร็วขึน้  ลดระยะเวลาและขัน้ตอน

ในการปฏิบตังิาน 
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ผลการด าเนินงาน 
1.  ในปีงบประมาณ  2555  มีการเสนอรายช่ือบคุลากรเพื่อขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ านวน   470 คน                  

ตามรายละเอยีดในตาราง 
2. ในปีงบประมาณ  2555  มีการสง่คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามรายช่ือบคุลากร จ านวน   199 คน                          

ตามรายละเอยีดในตาราง 
 
การเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   จ านวน   470 ราย  แบ่งเป็น 

  
 

บคุลากรทัง้หมด(ราย) 470 100.00 
1 ข้าราชการ 225 ราย 

 
ชัน้เคร่ืองราช    จ านวน(ราย) ร้อยละของการเสนอขอเคร่ืองราชฯ 

 
ม.ป.ช. 5 1.06 

 
ม.ว.ม. 16 3.40 

 
ป.ช. 13 2.77 

 
ชัน้เคร่ืองราช    จ านวน(ราย) ร้อยละของการเสนอขอเคร่ืองราชฯ 

 
ป.ม. 62 13.19 

 
ท.ช. 41 8.72 

 
ท.ม. 29 6.17 

 
ต.ช. 8 1.70 

 
ต.ม. 1 0.21 

 
ร.จ.พ. 50 10.64 

 
รวม 225 47.87 



 

  

44 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

2 พนกังานมหาวิทยาลยั 235 ราย 

 
ชัน้เคร่ืองราช    จ านวน(ราย) ร้อยละของการเสนอขอเคร่ืองราชฯ 

 
ป.ม. 1 0.21 

 
ท.ช. 1 0.21 

 
ท.ม. 1 0.21 

 
ต.ม. 42 8.94 

 
จ.ช. 65 13.83 

 
จ.ม. 2 0.43 

 
บ.ช. 35 7.45 

 
บ.ม. 88 18.72 

 
รวม 235 50.00 

    3 ลกูจ้างประจ า 10 ราย 

 
ชัน้เคร่ืองราช    จ านวน(ราย) ร้อยละของการเสนอขอเคร่ืองราชฯ 

 
จ.ช. 6 1.28 

 
จ.ม. 2 0.43 

 
บ.ช. 2 0.43 

 
รวม 10 2.13 

 
การสง่คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามรายช่ือบคุลากร จ านวน   199 คน 

 
การเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อขอรับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ จ านวน   470 ราย 

   ประเภทบุคลากร จ านวน(ราย) 
 

ข้าราชการ 225 
 พนกังานมหาวิทยาลยั 235 
 ลกูจ้างประจ า 10 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน(ราย) 
ข้าราชการ 

พนกังานมหาวิทยาลยั 

ลกูจ้างประจ า 

225 ราย 235 ราย 

10 ราย 
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การส่งคนืเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามรายชื่อบุคลากร จ านวน   360 ดวง 

   ชัน้เคร่ืองราช    จ านวน(ราย) ร้อยละของการเสนอขอเคร่ืองราชฯ 

ม.ป.ช. 2 0.56 

ม.ว.ม. 13 3.61 

ป.ช. 25 6.94 

ป.ม. 56 15.56 

ท.ช. 55 15.28 

ท.ม. 48 13.33 

ต.ช. 41 11.39 

ต.ม. 57 15.83 

จ.ช. 32 8.89 

จ.ม. 16 4.44 

บ.ช. 2 0.56 

บ.ม. 13 3.61 

รวม 360 100.00 
 

ผลงานส าคัญของงานทะเบียนประวัติ 
1. จดัท าประวตัิข้าราชการ / พนกังานมหาวิทยาลยั/ลกูจ้างประเภทตา่ง ๆ จ านวน 159 ราย 

 2. จดัท าบตัรประจ าตวัให้แก่ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ลกูจ้าง จ านวน 1,050 ราย 
 3. จดัท าหนงัสือรับรองการเป็นบคุลากร มธ. จ านวน 1,100 ราย (ภาษาไทย 700 ราย, ภาษาองักฤษ 400 ราย) 
 4. ควบคมุและตรวจสอบการลาของบคุลากร จ านวน 4,818 ราย 
 5. ด าเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนกังานและลกูจ้างประจ า จ านวน 600 ราย 
 6. ด าเนินงานขอรับบ าเหน็จบ านาญ กบข./กสจ. ให้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ า กบข. จ านวน 116 ราย, กสจ.  
                 จ านวน 10 ราย 
 7. บนัทกึและแก้ไขข้อมลูประวตัิของข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยัและลกูจ้างด้านตา่ง ๆ ลงในระบบ 
                  บริหารบคุคล จ านวน 240 ราย 
 8. ด าเนินการเร่ืองขออนญุาตการเดินทางไปต่างประเทศให้แก่บุคลากร (ท่ีมิใช่การไปราชการ) จ านวน 850 ราย 

9. เพ่ิมสิทธิเบิกจ่ายตรงสวสัดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ/ลกูจ้างประจ า จ านวน 115 ราย 
10. ด าเนินการจดัท ารหสัผ่านส าหรับบคุลากรเข้าใช้ระบบสารสนเทศของ มธ. จ านวน 691 ราย 

 
8888888888888888888888888888888888888 
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งานสวัสดกิาร 
 
 

1. ชมรมผู้เกษียณอายุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จดัตัง้ชมรมผู้ เกษียณอายุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เม่ือเดือน

มกราคม  2554 โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการจัดตัง้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้  
ผู้ เกษียณอายุได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และสามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้อย่างต่อเน่ือง         
เพ่ือกระชับความผูกพันระหว่างผู้ เกษียณอายุกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มั่นคง และจะเป็นศูนย์กลาง       
ในการเผยแพร่ข่าวสารด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ เกษียณอายุและต่อองค์กรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ส า ห รั บ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ  ก า ห น ด จั ด ขึ ้น ต ล อ ด ปี  โ ด ย จ ะ มี ข้ า ร า ช ก า ร  แ ล ะ ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า                                    
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีเกษียณอายรุาชการตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดงักลา่ว นัน้ 

ส ถ า น ท่ี จั ด ตั ้ง ช ม ร ม ฯ  ณ  อ า ค า ร อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์  2  ( อ า ค า ร  6 0  ปี )  ชั ้น  2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในห้องชมรมผู้ เกษียณอายุ มธ. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอาทิ         
ชดุโซฟา ชุดโต๊ะส าหรับประชมุชุดคอมพิวเตอร์ ชุดตู้น า้ร้อน-น า้เย็น พร้อมอุปกรณ์การจดักิจกรรมของชมรมฯ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ มีมมุหนงัสือนิตยสาร ท่ีพบปะพดูคยุ และชดุเคร่ืองดื่ม เป็นต้น 

ชมรมผู้ เกษียณอายุ มธ. ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวชมรมฯ อย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 22 
กมุภาพนัธ์ 2554 โดยท่านอธิการบดีเป็นประธาน มีผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้ เกษียณทัง้ในอดีตและปัจจบุนั
ให้เกียรตเิข้าร่วมกิจกรรมชมรม อาทิ การตรวจสขุภาพวดัความดนัโลหิต ปรึกษาด้านปัญหาสขุภาพ นิทรรศการ
เย่ียมชมห้องชมรมฯ และการจดักิจกรรมยอวาที เป็นต้น 

ส าหรับการด าเนินการจดักิจกรรมชมรมผู้ เกษียณอายุ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งดแูล
รับผิดชอบชมรมผู้ เกษียณอายไุด้ให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการชมรมฯ เพ่ือให้การด าเนินงานของชมรมฯ เป็นไป
อยา่งราบร่ืนมีแนวทางเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนและตอ่เน่ือง โดยคณะกรรมการฯ มาจากการสมคัรใจการเสนอช่ือ 
และการคัดเลือกจากผู้ เกษียณอายุ (ในหลาย ๆ รุ่น) ท่ีมหาวิทยาลัยได้เชิญและเข้าร่วมประชุมในวันท่ี 16 
มีนาคม 2554 ซึ่งมีผู้ เ ข้าร่วมประชุมประมาณ 45- 50 คน ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชมรมผู้ เกษียณ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ครัง้แรกจ านวน 17 คน มีประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน และเลขานกุาร 1 คน 

คณะกรรมการชมรมผู้ เกษียณอายุ มธ. ได้ด าเนินภารกิจก าหนดส่วนหรือฝ่ายต่าง ๆ 6 ฝ่าย 
คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทะเบียนและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสุขภาพและสวัสดิการ ฝ่ายนันทนาการและ               
การท่องเท่ียว ฝ่ายเหรัญญิก และฝ่ายเลขานกุาร เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั ในการปฏิบตัิ
เก่ียวกับชมรมผู้ เกษียณฯ เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการท างาน ปัจจบุนัได้ก าหนดข้อควรปฏิบตัิและข้อห้ามการใช้
ห้องชมรมฯ การเปิด – ปิดห้องชมรมฯ 
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กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้กับชมรมผู้ เกษียณอายุ มธ. อาทิ การจัดโต้วาที การประชุม
พบปะสงัสรรค์ การจดักิจกรรมไหว้พระ 9 วดั เขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้การประสานงานให้ผู้ เกษียณเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น “การท่องเท่ียววฒันธรรมสัญจร 3 มรดกโลกแดนเสฉวน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” ของคณะศลิปศาสตร์ มธ. เป็นต้น 

ปัจจุบัน ได้เลือกตัง้คณะกรรมการชมรมฯ โดยคณะกรรมการชุดใหม่ มาจากการคดัเลือก          
จากผู้ ท่ีเกษียณในปีงบประมาณ 2555 มี รายช่ือ ดงันี ้

 
ล าดบัท่ี รายนาม 
1 รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยทุธกร 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศกัดิ ์ชยัชิต 
3 รองศาสตราจารย์ ดร. สทุธิชยั สมสขุ 
4 รองศาสตราจารย์ หริรักษ์  สตูะบตุร 
5 รองศาสตราจารย์ บวัรัตน์ ศรีนิล 
6 รองศาสตราจารย์ อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
7 อาจารย์ สธิุดา กลัยาณรุจ 
8 น.ส.ศริิพร  อญัญณรงค์กลุ 
9 นางสนีุย์  วฒันวิบลูย์ 
10 นายยงยทุธ พึง่วงศ์ญาต ิ
11 นางพรทิพย์  อธิจิตวิสทุธ์ิ 
12 น.ส. รุ้งทิพย์ หอ่วโนทยาน 
13 น.ส.สายเพชร จนัทศร 
14 น.ส.สกุลุ เกวลิน 
15 นายสมศกัดิ ์โพธ์ิสวุรรณ 
16 นางดวงใจ ผาสขุ 

 

2. โครงการประกันชีวิต อุบัตเิหตุ และสุขภาพ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยไ ด้จัดโครงการประกันชีวิต อุบัติ เหตุ และสุขภาพ ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทัง้จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน โดยการ
ประกันสุขภาพให้แก่ บิดา มารดา คูส่มรส และบุตร โดยให้พนกังานแจ้งรายช่ือบุคคลในครอบครัว จ านวน 1 คน 
(บดิา มารดา อายไุมเ่กิน 65 ปี และบตุรอายไุมเ่กิน 23 ปี) เพ่ือรับสวสัดกิารคา่รักษาพยาบาลดงักลา่ว 
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  ปัจจบุนังานสวสัดกิาร กองการเจ้าหน้าท่ี ได้ลดขัน้ตอนการโอนเงิน เพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการโอนเงินผลประโยชน์ของพนกังานมหาวิทยาลยัโอนเงินผลประโยชน์เข้าบญัชีออมทรัพย์ของ
ธนาคารพาณิชย์ตามท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัแจ้ง โอนไม่ต้องผา่นงานสวสัดิการ 
  ส าหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว มหาวิทยาลัยได้เพิ่มผลประโยชน์                
ความคุ้มครองให้กบับคุคลในครอบครัว ดงันี ้

1. เพิ่มกรณีทนัตกรรม สามารถเบิกคา่รักษาพยาบาลในกรณีอุดฟัน,ขดูหินปนู, ถอนฟัน และ
รักษารากฟัน ได้ปีละ 1,500 บาท 

2. เพิ่มการประกนัชีวิต คุ้มครองการเสียชีวิตทกุกรณี ในวงเงิน 52,000 บาท  
  ปัจจุบนั พนกังานมหาวิทยาลัยได้แสดงความประสงค์ขอรับสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลให้
บคุคลในครอบครัว จ านวน 985 ราย และเบกิเงินกรณีบคุคลในครอบครัวเสียชีวิต จ านวน 8 ราย  
 
3. โครงการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศกึษา (ช.พ.ค.) 
และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ชว่ยเพ่ือนครูและบคุลากรทางการศกึษา ส าหรับคูส่มรส (ช.พ.ส.)) 
  ในปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา (สกสค.) กระทรวงศกึษาธิการ ได้เปิดให้บคุลากรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สมคัรเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – 
ช.พ.ส. โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกในการจัดการศพให้เป็นไปอย่าง
สมเกียรตขิองผู้ ท่ีเคยเป็นบคุลากรทางการศกึษารวมทัง้สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก และเพ่ือให้เป็นประกนั
ทางจิตใจแก่ผู้ ท่ีเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวกบัการศกึษาได้ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ีของตน โดยไม่ต้อง
กงัวลถึงเหตกุารณ์ในอนาคต เม่ือตนถึงแก่กรรม 
  ในปี 2548 มีบคุลากรให้ความสนใจและสมคัรเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. รวม จ านวน 404 
ราย จากปี 2548 – 2555 มีผู้ ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 2 ราย แบง่เป็น 

o ช.พ.ค. 1 ราย ครอบครัวได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวนประมาณ 650,000 บาท และ 
o ช.พ.ส. 1 ราย ครอบครัวได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวนประมาณ 300,000 บาท 

  
สมาชิกโครงการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ในปัจจุบัน 

จ านวนสมาชิกทั่วประเทศ 
(โดยประมาณ) 

จ านวนสมาชิกสังกัด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เม่ือสมาชิกถงึแก่กรรม ครอบครัว  
ได้รับเงนิสงเคราะห์ประมาณ 

ช.พ.ค./ราย ช.พ.ส./ราย ช.พ.ค./ราย ช.พ.ส./ราย 
910,000 บาท 

900,000 348,000 1,081 171 
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งานพัฒนาบุคลากร 
 
 

1. โครงการที่ด าเนินการจัดอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2555 
          งานพฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการจดัโครงการอบรม/สมัมนาประจ าปี 2555  
   (ตัง้แต ่1   ตลุาคม 2554 ถึง 30 กนัยายน 2555) จ านวนทัง้สิน้ 18 โครงการ ดงันี ้
 

ล าดับที่ โครงการอบรม/สัมมนา 
 หมวดที่ 1  การพัฒนาความรู้ และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน 

1 การป้องกนั และลดข้อพิพาทคดทีางปกครองที่เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล 
2 Adobe Acrobat a for e-form 
3 ปฐมนิเทศพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการ ประจ าปี 2555 
4 การสร้างสรรค์บริการให้ประทบัใจด้วย Service Mind  
5 การจดัซือ้จดัจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Government procurement) 
6 ศิลปะการน าเสนองานอยา่งมีประสทิธิภาพ  
 หมวดที่ 2  การพฒันาผู้บริหารด้านการบริหารจดัการและสหวิทยาการ 

7 โครงการเพิ่มพนูศกัยภาพด้านการบริหารส าหรับผู้บริหารระดบัสงู มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 3 
8 การจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) 
9 การจดัท าขัน้ตอนการท างานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) 

10 การสอนงานเพื่อพฒันาคนและผลการปฏิบตัิงาน  
(Coaching for Performance Development) 

 หมวดที่ 3  การพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษ 
11 การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการท างาน (English for work) รุ่นท่ี 1 
12 การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการท างาน (English for work) รุ่นท่ี 2 

 หมวดที่ 4  การพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 

 หมวดที่ 5 การพฒันาด้านจริยธรรมและการพฒันาคณุภาพชีวติ 
13 ท าไมต้องใสใ่จอาเซียน 

14 ปัจฉิมนิเทศและเลีย้งอ าลาผู้ เกษียณอายรุาชการประจ าปี 2555 
 หมวดที่ 6  การพฒันาอาจารย์ 

15 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ : การเขยีนบทคดัยอ่ (Writing an Abstract) 
16 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ : การน าเสนอผลงานทางวชิาการ (Giving an Oral Presentation) 
17 นิเทศอาจารย์ใหมม่หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2555 
18 โครงการ Re-union อาจารย์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2555 

 หมวดที่ 7  การจดัการความรู้ 
- 
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2. โครงการที่จัดอบรม/สัมมนาประจ าปีงบประมาณ 2555 จ าแนกตามหมวด 
 

  การจดัโครงการของงานพฒันาบคุลากร จ านวน  7 หมวด โดยได้ด าเนินการจดัโครงการอบรม/สมัมนา                     
ในปีงบประมาณ 2555 จ านวนทัง้สิน้  5  หมวด ดงันี ้ 
 

โครงการอบรม/สัมมนา 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 

หมวดที่ 1  การพฒันาความรู้ และทกัษะที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน 6 37.50 

หมวดที่ 2  การพฒันาผู้บริหารด้านการบริหารจดัการและสหวิทยาการ 3 18.75 

หมวดที่ 3  การพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษ 2 12.50 

หมวดที่ 4  การพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 
หมวดที่ 5 การพฒันาด้านจริยธรรมและการพฒันาคณุภาพชีวติ 2 12.50 

หมวดที่ 6  การพฒันาอาจารย์ 3 18.75 

หมวดที่ 7  การจดัการความรู้ - - 
รวม 16 100 

 
 

กราฟแสดงจ านวนโครงการที่จัดอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

                   
 

  จากกราฟ  พบวา่ โครงการท่ีจดัอบรม/สมัมนาประจ าปี 2555 มากที่สดุ คือ หมวดที่ 1  การพฒันาความรู้ และ
ทกัษะที่เก่ียวกับการปฏิบตัิงาน คิดเป็น ร้อยละ 37.5 รองลงมา คือ หมวดที่ 2  การพฒันาผู้บริหารด้านการบริหาร
จดัการและสหวิทยาการ และ หมวดที่ 6  การพฒันาอาจารย์ ที่เทา่กนัคิดเป็น ร้อยละ 18.75  ตามล าดบั 
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  3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

ความพึงพอใจด้านต่างๆ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
แปลผล ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการประชาสมัพนัธ์ 3.99 มาก 79.80 

2. ด้านวิทยากร 4.12 มาก 82.40 

3. ด้านเนือ้หาการอบรม/สมัมนา 4.20 มาก 84.00 

4. ด้านเจ้าหน้าที ่ 4.13 มาก 82.60 

5. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 4.00 มาก 80.00 

รวม 4.09 มาก 81.80 

 
 
 

กราฟแสดงระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 
 

   จากกราฟ  พบว่า  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการจัดโครงการอบรม/สัมมนาประจ าปี 2555         
จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดบั 4.09  คิดเป็นร้อยละ 81.80  มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก          
โดยสว่นใหญ่มีความพงึพอใจด้านเนือ้หาการอบรม/สมัมนา คิดเป็นร้อยละ 84.00  รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ คิดเป็น
ร้อยละ 82.60 และ ด้านวิทยากร 82.40 ตามล าดบั 
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ประจ าปี 2555 (ค่าเฉลี่ย) 
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  4.  ระยะเวลาการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
ระยะเวลาการจัดโครงการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 

- เหมาะสม 14 87.50 

- ไมเ่หมาะสม 1 6.25 

- ไมแ่นใ่จ 1 6.25 

รวม 16 100 
 . 
 
 

กราฟแสดงระยะเวลาการจดัโครงการอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

 
 
 

 จากกราฟ พบวา่ ผู้ เข้ารับการอบรม/สมัมนา สว่นใหญ่เห็นวา่ระยะเวลาการจดัโครงการอบรม/สมัมนาในโครงการ 
ตา่ง ๆ ที่จดัขึน้ประจ าปีงบประมาณ 2555 มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 87.50 
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ระยะเวลาการจัดโครงการอบรม/สัมมนา 

ประจ าปี 2555 (ร้อยละ) 
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การเพิ่มพนูความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ  
ส าหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2555 มีผู้ ได้รับทนุเพิ่มพนูความรู้ภาษาองักฤษ ณ ตา่งประเทศส าหรับข้าราชการ และพนกังาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการจ านวนทัง้สิน้ 8 ทนุๆละ 250,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,000,000 บาท  
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 

สรปุประเทศทีผู่ข้อทุนไปอบรมประจ ำปี 2550-2555
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ระบบการถ่ายทอดสด 
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คลังวดีีโอ 
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ประมวลภาพกิจกรรมการอบรม / สัมมนา 
 

การจัดโครงการอบรม/สัมมนา 

     
 
 

โครงการนิเทศใหม่ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ประจ าปี 2555 
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    โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวชิาการ ประจ าปี 2555 

           
 

          
 

   โครงการปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2555   
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งานอัตราก าลัง 
 

1.  รายงานอัตราก าลังภาพรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

      1. จ านวนบคุลากรทัง้สิน้ 6,610 คน  ข้อมลู ณ 1 ตลุาคม 2555 

                    2. จ าแนกตามสาย 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
สายวิชาการ 1,772 26.81 
สายสนบัสนนุวิชาการ 3,775 57.11 * 
สายลกูจ้าง 1,063 16.08 

รวม 6,610 100 
* รวมอตัราบคุลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1,850 ราย 

3. แยกตามประเภทบคุลากร  

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 1,642 24.84 
พนกังานมหาวิทยาลยั 1,846 27.93 
พนกังานราชการ 4 0.06 
อาจารย์ประจ าตามสญัญา 6 0.09 
ลกูจ้างชัว่คราวงบคลงั 69 1.04 
พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราว 1 0.02 
ลกูจ้างประจ า 313 4.74 
พนกังานเงินรายได้ 2,729 41.29 

รวม 6,610 100 
 

4. สายวิชาการแยกตามประเภท มีจ านวนทัง้หมด 1,772 คน 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 727 41.03 
พนกังานมหาวิทยาลยั 752 42.44 
พนกังานเงินรายได้ 214 12.08 
พนกังานราชการ 4 0.23 
อาจารย์ประจ าตามสญัญา 6 0.34 
ลกูจ้างชัว่คราวงบคลงั 69 3.89 

รวม 1,772 100 
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5. สายวิชาการจ าแนกตามวฒิุการศกึษา 

วุฒกิารศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 85 4.80 
ปริญญาโท 715 40.35 
ปริญญาเอก 972 54.85 

รวม 1,772 100 
 

6. สายวิชาการจ าแนกวฒิุการศกึษาตามประเภท 

ประเภท ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ข้าราชการ 4 250 473 
พนกังานมหาวิทยาลยั 51 337 364 
พนกังานเงินรายได้ 12 90 112 
พนกังานราชการ - 2 2 
อาจารย์ประจ าตามสญัญา - 5 1 
ลกูจ้างชัว่คราวงบคลงั 18 31 20 

รวม 85 715 972 
 

7. สายสนบัสนนุวิชาการจ าแนกตามประเภท มีทัง้หมด จ านวน 4,525 คน  

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 915 20.22 
พนกังานมหาวิทยาลยั 1,094 24.18 
พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราว 1 0.02 
พนกังานเงินรายได้ 2,515 55.58 

รวม 4,525 100 
 

8. สายสนบัสนนุวิชาการจ าแนกตามวฒิุการศกึษา 

วุฒกิารศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1,654 36.55 
ปริญญาตรี 2,404 53.13 
ปริญญาโท 442 9.77 
ปริญญาเอก 25 0.55 

รวม 4,525 100 
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9. สายสนบัสนนุวิชาการจ าแนกวฒิุตามประเภท 

ประเภท ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ข้าราชการ 132 565 216 2 
พนกังานมหาวิทยาลยั - 955 125 14 
พนกังานมหาวิทยาลยั
ชัว่คราว 

1 - - - 

พนกังานเงินรายได้ 1,521 884 101 9 
รวม 1,654 2,404 442 25 

 
10. สายลกูจ้างประจ า จ านวน 313 คน 

ประเภท จ านวน 
สายลกูจ้างประจ า 313 

รวม 313 
 

2. การตัดโอนบุคลากรลงตามโครงสร้างใหม่ของหน่วยงาน 

1. การปรับโครงสร้างของส านกังานเลขานกุารสถาบนัทรัพยากรมนษุย์  

2. การตดัโอนอตัราศนูย์วิจยัค้นคว้าและพฒันายา 

3. การตดัโอนของสถาบนัภาษา 

      4. ตดัโอนพนกังานมหาวิทยาลยัของคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

      5. การตดัโอนตามส านกังานสง่เสริมมาตรฐานและประกนัคณุภาพ 

      6. การตดัโอนคณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

 

3. อ่ืน ๆ  

 

 1.  การจัดตัง้ส านักงานบริหารศูนย์ล าปาง   
                       โดยการยกฐานะงานบริหารศูนย์ล าปางให้มีฐานะเทียบเท่าระดับกองในสงักัดส านักงานอธิการบดี  
และก าหนดโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการเป็น 3 งาน  
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย น าเสนอ                
ท่ีประชุม ก.บ.ม. ครัง้ท่ี 16/2554 เมื่อวนัท่ี 12 กันยายน 2554 และสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครัง้ท่ี 7/2554            
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554 มีมติอนมุตัิการปรับโครงสร้างฯ  เรียบร้อยแล้ว  
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2.  การปรับโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                 โดยมีแนวทางในการแยกภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 4  ภาค จัดตัง้เป็นคณะใหม ่                 
โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้จัดประชุมหารือกับคณะฯหัวหน้าภาคทัง้ 4 ภาค และแต่งตัง้คณะท างานขึน้                
เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้สรุปผลการด าเนินการและ
แนวทางในการปรับโครงสร้างตอ่ท่านอธิการบดีในเดือนกรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 
 

3.  การจัดตัง้โรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์    
                          ลักษณะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมปลายมีวัตถุประสงค์เ น้นความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์               
สร้างนกัเรียนท่ีมีคุณภาพเข้าสู่ระดบัอุดมศึกษาเพ่ือรับใช้สงัคม ซึง่มหาวิทยาลยัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบาย
จัดตัง้โรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์ โดยมี อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นปรึกษา  ซึ่งคณะกรรมการฯ            
ได้ประชุมและเห็นชอบให้แต่งตัง้คณะกรรมการฯ อีก 3 ชุด เพ่ือด าเนินการในด้านต่างๆ และกิจกรรมท่ีจะต้อง
ด าเนินการ คือ 

 ก.  คณะกรรมการด าเนินการจัดตัง้โรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์             
ดร.สิทธิโชค  วรานสุนัติกลุ เป็นประธาน 
  ข. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์  โดยมีศาสตราจารย์                  
ดร. ธเนศ  อาภรณ์สวุรรณ เป็นประธาน 
  ค.  คณะกรรมการพัฒนาด้านกายภาพส าหรับการจัดตัง้โรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์ โดยมี                   
รองศาสตราจารย์ พรชัย   ตระกูลวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน ฝ่ายเลขานุการ               
ของคณะกรรมการฯ ชดุท่ี 1 และ 2 ได้จดัประชมุและได้สรุปผลการพิจารณาเสนอท่านอธิการบดีแล้ว  
 
 

------------------------ 
  



 

  

62 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
ที่ด าเนินการโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2555 

 

ที่ รายชื่อระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ /หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการ          
พลเรือน  ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้       
พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554 

งานบริหารงานบคุคล 

2 ข้อบังคบั มธ. ว่าด้วยการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนช่ือต าแหน่ง การเปลี่ยน
ร ะ ดั บ ต า แ ห น่ ง  แ ล ะ ก า ร ตั ด โ อ น ต า แ ห น่ ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น                                
ในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554 

งานบริหารงานบคุคล 

3 ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ               
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันท่ี 22 
ธนัวาคม 2554 

งานบริหารงานบคุคล 

4 ประกาศ มธ. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ บ ริหาร ส าห รับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกาศ ณ วัน ท่ี  3           
กมุภาพนัธ์ 2555 

งานบริหารงานบคุคล 

5 ประกาศ มธ. เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์               
ลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 

งานบริหารงานบคุคล 

6 ประกาศ มธ.  เ ร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและ                  
การประเมินเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษของข้าราชการ            
สายสนบัสนนุวิชาการ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2555 

งานบริหารงานบคุคล 

7 ประกาศ มธ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการ                 
ของข้าราชการ ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2555 

งานบริหารงานบคุคล 

8 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ  
ผู้ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ศ.2555 

งานอตัราก าลงั 

9 ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตัง้
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิจัย และรองศาสตราจารย์วิจัย                     
แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 

งานอตัราก าลงั 

 
------------------------------- 



 

  

63 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

ระบบฐานข้อมูล กองการเจ้าหน้าที่ 
 
 

           สรุปรายงานระบบงานฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือการบริหารจัดการ                  
ของกองการเจ้าหน้าท่ี  กองการเจ้าหน้าท่ีมีระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลออราเคิลบุคลากร                              
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพ่ือการบริหารจดัการในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในกองการเจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 
ฐานข้อมูลใหญ่  ซึ่งสามารถแยกเป็นระบบงานย่อยต่างๆ ทัง้หมด 14 ระบบงานย่อย  ตามภาระหน้าท่ีของกอง             
ท่ีดแูลก ากบั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ระบบอตัราก าลงั  ระบบสรรหา 
  ระบบบรรจแุตง่ตัง้  ระบบทะเบียนประวตัิ 
  ระบบงานพฒันาบคุลากร  ระบบงานเล่ือนขัน้เงินเดือน 
  ระบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ระบบสวสัดกิาร 
  ระบบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ระบบบ าเหน็จบ านาญ 
  ระบบลาศกึษา/ฝึกอบรม  ระบบออกบตัรประจ าตวั 
  ระบบการเล่ือนเงินเดือนแบบร้อยละ  ระบบการลางานออนไลน์ 
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ระบบอัตราก าลัง 
 
 

      
 
 

      
 



 

  

65 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

 
 
ระบบอัตราก าลัง สนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติงานในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้แก่  ข้อมูลกรอบอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ตามปีงบประมาณ ข้อมูลของต าแหน่งทางบริหาร ข้อมูลของต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัและการก าหนดต าแหน่ง  ซึ่งมีการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในแต่ละประเภทบุคลากร           
เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้างชั่วคราวงบคลงั  ลูกจ้างชั่วคราว            
งบพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลยัชั่วคราว  อาจารย์ประจ าตามสญัญา  อาจารย์ประจ าในระบบคู่ขนาน  ลูกจ้าง
หน่วยงาน เป็นต้น  โดยมีการออกรายงานข้อมลูด้านกรอบอตัราเพ่ือใช้ในการบริหารจดัการของกองการเจ้าหน้าท่ี      
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ระบบสรรหา 
 
 

 
 
 
 

 



 

  

67 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

 
 

ระบบสรรหา  เป็นระบบการสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อเข้าปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  โดยกองการเจ้าหน้าที่     
จะเปิดรับสมคัรต าแหน่งงานว่างตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ด าเนินการร้องขอให้กองการเจ้าหน้าที่    
เป็นศูนย์กลางการสรรหาผู้ ที่สนใจสมัครงาน สามารถสมัครงานผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งขัน้ตอน                 
การด าเนินการเร่ิมตัง้แต่เปิดรับสมัครงานประกาศวนัเวลา/สถานท่ีสอบ/ผู้มีสิทธ์ิสอบ ประกาศผู้สอบได้ และด าเนินเร่ือง       
สง่ตวัผู้สอบได้ให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง    
 

1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ ต้องการเข้ารับราชการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
โดยไมต้่องเดินทางมาสมคัรงาน ท าให้ลดคา่ใช้จา่ยในการเดินทางมาสมคัรงาน และลดระยะเวลา ท าให้เกิดความสะดวก        
และรวดเร็ว 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 ตัง้แต่ต้นปี 2554 เป็นต้นมา ผู้ สมัครเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลยั ระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถสมคัรงานผ่านระบบ Online  ของกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง โดยไมต้่องเดินทางมาสมคัรงาน ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครงานระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (พนักงานมหาวิทยาลยั) เก็บค่าธรรมเนียม         
ต าแหน่งละ 100 บาท โดยที่ผู้สมคัรทุกต าแหน่งจะต้องน าหลกัฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมคัรงาน ไปช าระเงิน             
ณ ธนาคารพาณิชย์ได้ทกุสาขา โดยสัง่จ่ายธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ท าให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สามารถบริหารจดัการสรรหาบคุคลเข้ารับราชการ 
ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และได้คนดีคนเก่งเข้ารับราชการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ระบบบรรจุและแต่งตัง้ 
 

 
 

 
 



 

  

69 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

 
 
 

          
 

ระบบบรรจุและแต่งตัง้  สนับสนุนการท างานของงานบุคคลในการออกค าสัง่ต่าง ๆ  เช่น การจ้าง การรับโอน            
การแต่งตัง้//ย้าย การเลื่อนระดับ/ปรับค่าจ้าง การลาออก/ให้โอน/เกษียณ การปรับวุฒิ  การต่ออายุ/การจ้าง         
หลงัเกษียณอายุราชการ  การตดัโอนอตัรา เป็นต้น  ซึ่งในการออกค าสั่งท่ีมีข้อผิดพลาดระบบสามารถยกเลิก          
การออกค าสัง่นัน้ได้ และมีระบบท่ีสนบัสนนุการใช้งานในเร่ืองเก่ียวการข้อมลูการขอเสนอผลงานทางวิชาการ    

 



 

  

70 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

ระบบทะเบียนประวัติ 
 
 

 
 

 
ระบบทะเบียนประวัติ  เป็นระบบท่ีสนับสนุนการท างานในการจดัเก็บประวตัิบุคลากรในเร่ืองต่างๆ  เช่น  ข้อมูล
ส่วนตวั ประวตัิการศกึษา  การด ารงต าแหน่ง  ข้อมลู งานพิเศษ  การพฒันาความรู้ เกียรติยศและรางวลั ประวตัิวินยั    
ข้อมูลบ านาญ เป็นต้น นอกจากนีร้ะบบสนับสนุนการจัดท าข้อมูลสมาชิก กบข/กสจ.  การแจ้งการถึงแก่กรรม             
ของบคุลากร การค้นหาเอกสารจดัเก็บ/ท าลาย การแจ้งเตือนการประเมินตอ่สญัญา และรายงานท่ีใช้ในระบบทะเบียน
ประวตัิ 
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ระบบงานพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
 

 
 
ระบบงานพัฒนาบุคลากร    เป็นระบบท่ีสนบัสนนุการท างานของผู้ปฏิบตัิงานในเร่ืองการจดัการฝึกอบรมพฒันา
บคุลากรตามปีงบประมาณ  ท่ีเปิดอบรมขึน้  โดยจดัเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องเช่น โครงการท่ีฝึกอบรม รายช่ือผู้ เข้าอบรม      
การประเมินโครงการ  ประวตัิการฝึกอบรม/ดงูาน/สมัมนา  เป็นต้น 
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ระบบงานเล่ือนขัน้เงนิเดือน 
 

 

 
 

 
 

ระบบงานเล่ือนขัน้เงินเดือน เป็นระบบท่ีสนับสนุนการจัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของบุคลากร
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   โดยส่วนกลางได้จัดท าข้อมูลในประเภทบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า      
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย   ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง ลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ และพนักงาน
มหาวิทยาลยัชัว่คราว เพ่ือออกเป็นค าสัง่ประจ าปี  
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ระบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 

 
 

 
 
ระบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  สามารถบนัทกึประวตักิารเสนอรายช่ือบคุลากรเพื่อขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สามารถ
บนัทกึประวตัิการสง่คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามรายช่ือบคุลากร สามารถรายงานบญัชีรายช่ือบคุลากรทัง้ที่สง่คืนและผู้ที่
ชดใช้เงินแทนราคาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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ระบบสวัสดกิาร 
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ระบบสวัสดิการ   เป็นระบบท่ีสนบัสนุนการท างานด้านสวสัดิการให้กบับุคลากรของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์          
เช่น  การอวยพรวนัคล้ายวนัเกิด การเงินช่วยเหลือคา่ดอกเบีย้เพ่ือท่ีอยู่อาศยั สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. การเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ การเงินช่วยเหลือค่าเคร่ืองแบบลูกจ้าง การเงินอุดหนุนการศึกษาบุตร  การโครงการประกันอุบัติเหตุ           
การโครงการประกันอุบัติเหตุชีวิตและสุขภาพ การเงินช่วยเหลือค่าหน่วยกิตในการศึกษาต่อ  การเงินสมทบ                  
ค่ารักษาพยาบาล การเงินช่วยเหลือค่าท าศพ กองทุนประกันสังคม เป็นต้น โดยมีรายงานในเ ร่ืองของสวัสดิการ
สนบัสนนุในการท างานของผู้ปฏิบตัิงาน        
  



 

  

76 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

ระบบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 
 
 

 
 

 
 
ระบบกองทุนส ารองเลีย้งชพี   เป็นระบบท่ีสนบัสนนุการจดัท าข้อมลูสมาชิก กสช.   โดยมีรายงานส าหรับรองรับ 
การสง่ข้อมลูให้หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับรองรับการสง่ข้อมลูให้หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
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ระบบบ าเหน็จบ านาญ 
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ระบบบ าเหน็จบ านาญ   เป็นระบบท่ีสนบัสนนุการจดัท าข้อมลูบ านาญของข้าราชการและลกูจ้างประจ า                      
ท่ีเกษียณอายรุาชการ/ออกจากราชการก่อนก าหนด  ส าหรับบคุลากรของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ระบบลาศึกษา/ฝึกอบรม 
 
 

 
 

 
ระบบลาศึกษา/ฝึกอบรม  เป็นระบบท่ีสนบัสนนุการจดัท าข้อมลูการลาในประเภทตา่งๆ  ได้แก่ ลาศกึษา -  ฝึกอบรม 
ดูงาน   - ท าวิจัย   และขยายเวลาศึกษาของบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพ่ือก ากับ  ดูแล  การลา                
ในประเภทตา่งๆ  ให้เป็นไปตามเง่ือนไข 
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ระบบออกบัตรประจ าตัว 
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ระบบออกบัตรประจ าตัว สามารถค านวณวนัหมดอายุในการออกบัตรให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ         
ดึงข้อมูลจากระบบงานบริหารบุคคลเพ่ือลดความผิดพลาด สามารถดึงข้อมูลสถิติการออกบัตรได้ตามเง่ือนไข                  
ท่ีต้องการ สามารถเรียกดปูระวตัิข้อมลูการออกบตัรย้อนหลงัได้ 
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ระบบการเล่ือนเงนิเดือนแบบร้อยละ ของข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ระบบเล่ือนเงนิเดือน   เน่ืองจากระบบการเลื่อนขัน้เงินเดือนในแบบซีได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบการเลื่อนเงินเดือน 
แบบร้อยละของข้าราชการ ซึง่เร่ิมตัง้แต่ 1 เมษายน  2554 เป็นต้นไป ท าให้กองการเจ้าหน้าท่ีได้ปรับปรุงพฒันา
ระบบส าหรับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละของกลุ่มบุคลากรประเภทข้าราชการนี ้ โดยให้สามารถรองรับการใช้งาน
ของสว่นกลางและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีจะต้องจดัท าข้อมลูการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ               
สง่สว่นกลางของมหาวิทยาลยั 
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ระบบการเล่ือนเงินเดือนแบบร้อยละ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ระบบการเล่ือนเงนิเดือนแบบร้อยละ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ซึง่ระบบรองรับการค านวณ
การเลื่อนเงินเดือนในรูปแบบร้อยละ  และรายงานการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละเพ่ือสง่ให้สว่นกลาง 
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ระบบลางานออนไลน์ 
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 ระบบลางานออนไลน์  เป็นระบบการลางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ือให้บคุลากรท่ีใช้งานระบบนี ้
สามารถลางานจากได้อินเทอร์เน็ต   ซึง่มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีใช้งานระบบนีเ้ชน่   
กองการเจ้าหน้าท่ี    กองแผนงาน    สถาบนัประมวลข้อมลูเพ่ือการศกึษาและการพฒันา       คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     เป็นต้น   ท าให้สามารถลดการใช้งานกระดาษได้ระดบัหนึง่ 

 
 
 
 
 
 

ระบบลางานออนไลน์  เป็นระบบการลางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ือให้บุคลากรท่ีใช้งานระบบนีส้ามารถ         
ลางานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้   ซึ่งมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีใช้งานระบบนี  ้เช่น กองการ
เจ้าหน้าท่ี กองแผนงาน สถาบันประมวลข้อมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
เป็นต้น ท าให้สามารถลดการใช้งานกระดาษได้ระดบัหนึง่ 
 

 
----------------------------------- 
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การจัดท าขัน้ตอนการท างานมาตรฐานของกองการเจ้าหน้าที่ 
(Standard  Operating Procedure) 

 
 

ล าดับที่ กระบวนการท างานมาตรฐานที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ 

1 การจดัท าค าขอตัง้งบประมาณ ประจ าปี (งบคลงั) 
2 การขออนมุตัิคา่ตอบแทนเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพบคุลากรส านกังานอธิการบดี 
3 การเลื่อนขัน้คา่จ้างพนกังานมหาวิทยาลยั 
4 การสรรหาและคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยั กองการเจ้าหน้าท่ี 
5 การจ้างลกูจ้างชาวตา่งประเทศท่ีมีสญัญาจ้าง 
6 การขอต าแหน่งช านาญการ 
7 การจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ  
8 ลาศกึษาในประเทศ 
9 ลาศกึษาฝึกอบรม ณ ตา่งประเทศ 

10 การตอ่เวลาราชการ 
11 การขออนมุตัิไปราชการประชมุสมัมนา และดงูาน ณ ตา่งประเทศ 
12 การขออนมุตัิเป็นกรรมการท่ีปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ 
13 การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
14 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
15 การจดัท าบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
16 การจดัท าบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
17 การรับ - สง่เอกสาร 
18 การตรวจสอบสญัญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลยั 
19 การตรวจสอบการตอ่สญัญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลยั 
20 การขอรับเงินคืนกรณีพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
21 การรับสมคัรสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับลกูจ้างประจ าของสว่นราชการ (กสจ.) 

22 การขอรับเงินคืนกรณีพ้นสภาพการเป็นสมาชิก กสจ.  
23 ขัน้ตอนการขอรับสวสัดิการท่ีอยู่อาศยั 
24 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือคา่ท าศพ 
25 การเบิกจ่ายเงินคา่รักษาพยาบาลโครงการสวสัดิการประกนัชีวิต  อบุตัิเหตแุละสขุภาพ (กลุม่)

ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรสมทบ 



 

  

89 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

ล าดับที่ กระบวนการท างานมาตรฐานที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ 

26 ขัน้ตอนการด าเนินการเก่ียวกบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
27 การขอตัง้งบประมาณและขออนมุตัิเบิกจ่ายเงินจากทนุสงเคราะห์จ้างนกัศกึษาท างาน 
28 การขอรับเงินสวสัดิการสมทบคา่รักษาพยาบาลของบคุลากรซึง่สงักดัหน่วยงานในส านกังาน

อธิการบดี 
29 การจดัสรรทนุระยะสัน้   
30 การยืมเงินราชการเพ่ือใช้ในการสมัมนา / ฝึกอบรม 
31 การประเมินโครงการฝึกอบรม 
32 การขออนมุตัิตวับคุคลไปราชการ 
33 การพฒันาเวบ็ไซต์ 
34 การออกหนงัสือรับรองการฝึกอบรม 
35 การจดัซือ้พสัด ุ
36 การเกษียรหนงัสือราชการ 
37 การจดัสรรอตัราพนกังานมหาวิทยาลยัเพ่ือทดแทนอตัราวา่งข้าราชการ ในกรณีท่ีข้าราชการ โอน 

ย้าย ลาออก เสียชีวิต ปลดออก และไลอ่อก 
38 การจดัสรรอตัราอาจารย์ประจ าตามสญัญา 
39 การรับนกัเรียนทนุเข้าปฏิบตัิราชการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   ประจ าปีงบประมาณ  2555 - 2559 

 
 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  เน่ืองจาก
บคุลากรจะเป็นผู้ผลกัดนัให้ภารกิจตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั ส าเร็จลลุ่วงตามวตัถปุระสงค์ ดงันัน้ องค์กรจ าเป็น
จะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางการพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลยัให้มีความรู้  ความสามารถมีสมรรถนะ
สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีพึงประสงค์ และ           
มีทศันคตท่ีิดีตอ่มหาวิทยาลยั  

แผนกลยทุธ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบัท่ี 11  (พ.ศ. 2555 - 2559) และนโยบายของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั ก าหนดให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการท่ีได้มาตรฐานชัน้น าของ เอเชียและ         
ตดิอนัดบั 40  แรกในภมูิภาคเอเชีย โดยมุง่เน้นการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีจะไปใช้สนบัสนนุนโยบายของ
รัฐในเร่ืองเศรษฐกิจ และเป็นมหาวิทยาลยัแกนน าของความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียนโดย
เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยท่ีเป็นผู้น าของเอเชีย  จึงมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ตอ่เน่ือง เพ่ือให้บุคลากรมีศกัยภาพสงูขึน้ สามารถปฏิบตัิงาน และผลิตผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย สงัคม และประเทศชาติ และยงัเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ         
และเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตอีกด้วย  

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 - 2559 ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยก าหนด           
เป็นยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากร ท่ีมุง่เน้นการบริหารทรัพยากรบคุคลและระบบการประเมินผลโดยอิงระบบ
สมรรถนะ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถหลกัให้แก่บคุลากร โดยน าแนวความคิดการบริหารงานเพ่ือให้เกิด
ผลส าเร็จอย่างรอบด้านในมิติต่าง ๆ (HR Scorecard)  มาใช้ในการวางแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคล            
ซึง่ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบคุคลของมหาวิทยาลยั  จะประเมินจาก “มาตรฐาน
ความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบคุคลในมหาวิทยาลยั”  ซึง่ประกอบด้วย 5 มิต ิดงันี ้

มิตทิี่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic HR Alignment)   หมายถึง การท่ี
มหาวิทยาลยัหรือหนว่ยงานมีแนวทางหรือวิธีการบริหารบคุคล ดงันี ้ 

 มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล สอดคล้องกบั
เป้าหมาย  พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

 มีการวางแผนและบริหารก าลงัคน 
 มีการบริหารก าลงัคนกลุม่ท่ีมีทกัษะและสมรรถนะสงู 
 มีการสร้าง พฒันา และสืบทอดของต าแหนง่ 
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  มิติที่ 2   ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย์   (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยแล ะหน่วยงาน                             
(HR Transactional Activities)   มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลมีความถกูต้องและทนัสมยั 
 มีระบบฐานข้อมลูด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีถกูต้อง เท่ียงตรง ทนัสมยั 
 คา่ใช้จ่ายในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล สะท้อนผลิตภาพ

ก าลงัและความคุ้มคา่ 
 มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารทรัพยากรบคุคล 

  มิตทิี่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์   (HRM  Programme  
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลของ
มหาวิทยาลยั และหน่วยงานก่อให้เกิดผลดงัตอ่ไปนี ้

 การรักษาไว้ซึง่บคุลากรท่ีจ าเป็นตอ่การบรรลเุป้าหมายพนัธกิจของสว่นราชการ 
 ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อนโยบายแผนงานโครงการ และมาตรการ        

ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
 วฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
 มีระบบการบริหารผลงาน และมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมี

ประสิทธิผลซึง่เช่ือมโยงกบัผลตอบแทน 
มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HR Accountability)  

หมายถึง  การท่ีมหาวิทยาลยัและหนว่ยงานจะต้อง 
 รับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และผลของการตดัสินใจด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล และการด า เนินการทางวินัย  บนหลักการของความสามารถ                  
หลกัคณุธรรม หลกันิตธิรรม หลกัมนษุยธรรม 

 มีความโปร่งใสของการบริหารทรัพยากรบคุคล และพร้อมให้มีการตรวจสอบ 
มิติที่  5   คุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน   หมายถึง การท่ี

มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิต
ของบคุลากร ดงันี ้

 บคุลากรมีความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อมในการท างาน และระบบงาน 
 มีการจัดสวัสดิการและสิ่ งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการ             

ตามกฎหมาย 
 มีการสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างฝ่ายบริหารกบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิาน 

และระหวา่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานด้วยกนัเอง 
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วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นสถาบนัชัน้น าท่ีมีระบบและกลไกในการพฒันาบคุลากรทกุกลุ่มให้ 
มีสมรรถนะและศักยภาพด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านบริหารมหาวิทยาลัยและมีจิตสาธารณะ                 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและผลสมัฤทธ์ิของงาน เพ่ือสนบัสนุนและขบัเคล่ือนสถาบนัสู่การเป็นมหาวิทยาลยั 
ชัน้น าของอาเซียน” 

 
พันธกิจ 

1. พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
2. สร้างผู้น าท่ีมีศกัยภาพในการบริหารจดัการและขบัเคล่ือนสถาบนัสู่ความเป็นเลิศในระดบั

อาเซียน  
3. พฒันาขีดความสามารถ และความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบคุลากรทกุระดบัอย่าง

ตอ่เน่ืองและเป็นระบบ 
4. สง่เสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ งานวิจยั งานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐาน งานบริการวิชาการท่ีมี

คณุคา่ตอ่สงัคมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 
5. เสริมสร้างการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และเสริมสร้างคา่นิยมและจิตส านกึท่ี

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม 
6. เสริมสร้างคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดี เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสอดรับกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหาร

บุคลากรดงักล่าวของมหาวิทยาลัย บรรลุผลส าเร็จครอบคลุมทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทัง้ในส่วนของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน โดยมีจ านวนท่ีเพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสม  มีสัดส่วนคุณวุฒิและ
ต าแหนง่ทางวิชาการอยูใ่นระดบัท่ีได้มาตรฐานตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาและมหาวิทยาลยั
ก าหนด   รวมทัง้การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย    ดงันัน้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา
บคุลากรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในชว่ง 5 ปี ดงันี ้

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2559 
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แผนผงัยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
    
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นสถาบนัชั้นน าท่ีมีระบบและกลไกในการพฒันาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะ
และศกัยภาพดา้นวิจยั ดา้นบริการวิชาการ ดา้นบริหารมหาวิทยาลยัและมีจิตสาธารณะ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล
และผลสมัฤทธ์ิของงาน เพ่ือสนบัสนุนและขบัเคล่ือนสถาบนัสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าของอาเซียน 

1.  พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

2.  สร้างผูน้ าท่ีมีศกัยภาพในการบริหารจดัการและขบัเคล่ือนสถาบนัสู่ความเป็นเลิศในระดบัอาเซียน  
3.  พฒันาขีดความสามารถ และความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

4.  ส่งเสริมให้มีการสร้างองคค์วามรู้ งานวิจยั งานสร้างสรรคท่ี์ไดม้าตรฐาน งานบริการวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อสังคม
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 

5.  เสริมสร้างการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และเสริมสร้างค่านิยมและจิตส านึกท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม
และส่วนรวม 

6.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี เหมาะสมและเป็นธรรม 

ประเดน็ 

ยุทธศาสตร์ 

1. วางแผนอตัราก าลงั และ
สรรหาบุคลากรให้สอดคลอ้ง
คลอ้งกบัภารกิจและทิศ
ทางการพฒันามหาวิทยาลยั 

2. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัทุกระดบัให้เป็นผูน้ าการ
ขบัเคล่ือนนโยบายและน ามหาวิทยาลยั
สู่ความเป็นเลิศในระดบัอาเซียน 

3. สร้างและส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รทั้งภายในและ
ต่างประเทศเพ่ือให้องคก์รสามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัภูมิภาค
อาเซียนและนานาชาตินานาชาติ 

เป้าประสงค์ 

1.  มหาวิทยาลยัมีแผนอตัราก าลงัท่ี
สอดคลอ้งกบัภารกิจและทิศทางการ
พฒันามหาวิทยาลยั 

2. มหาวิทยาลยัมีระบบการสรรหา 
คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และความพร้อมทางดา้น
จิตใจ และอารมณ์เขา้สู่องคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแผน
อตัราก าลงั 

1. ผูบ้ริหารทุกระดบัไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

2. บุคลากรมีศกัยภาพและ          
มีความพร้อมท่ีจะเขา้สู่
ต  าแหน่งบริหารเพ่ือทดแทน
ผูบ้ริหารเดิม 

1. มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือ
ดา้นวิชาการ ศิลปวฒันธรรม 
และดา้นอ่ืน ๆ กบัหน่วยงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2. บุคลากรมีความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
หน่วยงานมีการจดัท าแผน
อตัราก าลงัท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจ
และทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั 

2. สร้างระบบและกลไกการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ 
และ ความพร้อมทางดา้นจิตใจ
และอารมณ์เขา้สู่องคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

1.สร้างระบบพฒันาผูบ้ริหารทุก
ระดบั 

2. ส่งเสริมการพฒันาผูบ้ริหาร       
ทุกระดบัให้มีศกัยภาพ มีความเป็น
ผูน้ าพร้อมขบัเคล่ือนนโยบาย        
ขององคก์ร 
3. สร้างระบบการพฒันาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่
ต  าแหน่งบริหาร 
 

1. สนบัสนุนการสร้าง        
ความร่วมมือดา้นวิชาการ 
ศิลปวฒันธรรม และดา้นอ่ืนๆ 
กบัหน่วยงานภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลากรไปประชุม/ดูงาน/ 
แลกเปล่ียนวฒันธรรมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

2.  

วสัิยทศัน์ 

พนัธกจิ 

กลยุทธ์ 
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วสัิยทศัน์ : พนัธกจิ 

1. บุคลากรไดรั้บการพฒันา
สมรรถนะและทกัษะวิชาชีพให้
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรไดรั้บการส่งเสริมความ
มัน่คงและกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

3. มหาวิทยาลยัมีระบบแรงจูงใจ
เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 
(Talent Management) ไวใ้น
องคก์ร 
 
 

1.  มหาวิทยาลยัมีการ
บริหารจดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
2. มหาวิทยาลยัมีระบบ
และกลไกดา้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน
และบริหารงานของ
บุคลากรทุกระดบัอยา่ง
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 

1. ระบบ
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้น
บริหารทรัพยากร
บุคคล สามารถ
สนบัสนุนการ
บริหารจดัการ
และปฏิบติังาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมการพฒันา
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ดา้นบริหารเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน 

2.ส่งเสริมการใช้
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ดา้นบริหารทรัพยากร
บุคคลร่วมกนั 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
พฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพ 
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. พฒันาสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดบัให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นมือ
อาชีพ 
3. สร้างเส้นทางความกา้วหนา้
ในสายอาชีพ เพ่ือส่งเสริม
ความกา้วหนา้ของบุคลากร 
4. สร้างระบบกลไกในการ
บริหารบุคคลท่ีชดัเจนและเป็น
ธรรม 
5. พฒันารูปแบบสวสัดิการ/
ส่ิงจูงใจ และก าหนด
ผลตอบแทนให้เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถและผลงาน 

1. ปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์การบริหารจดัการ
ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้หน่วยงาน
น าหลกัธรรมาภิบาลมา
ใชใ้นการบริหารจดัการ 
3. ส่งเสริมบุคลากรให้
ประพฤติตาม
จรรยาบรรณและ
วิชาชีพ 

4. เสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจแก่บุคลากร
ในหน่วยงานเก่ียวกบั
หลกัเกณฑก์าร
ประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

1. บุคลากรไดรั้บ
การพฒันา
คุณภาพ-ชีวิต 
สวสัดิการ 
สภาพแวดลอ้ม 
และสุขภาวะอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

1. สร้าง
แผนปฏิบติัการ 
พฒันาคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
ความผาสุกของ
บุคลากร 

ประเดน็ 

ยุทธศาสตร์ 

4.  พฒันาฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้นบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนบัสนุน
การบริหารจดัการและการ
ตดัสินใจของมหาวิทยาลยั 
 

5.  พฒันาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะและ
ทกัษะวิชาชีพ และมี
ความมัน่คงกา้วหน้า
ในสายอาชีพ 
 

6.  พฒันาการ
บริหารจดัการใน
มหาวิทยาลยัตาม
หลกัธรรมาภิบาล 
 

7. พฒันาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
เป้าประสงค์  

1.1 มหาวิทยาลยัมีแผนอตัราก าลงัท่ีสอดคล้องกบัภารกิจและทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั 
1.2 มหาวิทยาลยัมีระบบการสรรหา คดัเลือกบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความพร้อม 
      จิตใจ และอารมณ์ เข้าสู่องค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัแผนอตัราก าลงั 

 
ตัวชีวั้ด 

1.1.1 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีแผนอตัราก าลงัท่ีสอดคล้องกบัภารกิจและทิศทางการพฒันา 
         มหาวิทยาลยั 
1.2.1 จ านวนหนว่ยงานท่ีสามารถสรรหาบคุลากรได้ตามแผนอตัราก าลงั 

 

 
 

 
 
เป้าประสงค์             

2.1 ผู้บริหารทกุระดบัได้รับการพฒันาอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 
2.2 บคุลากรมีศกัยภาพและมีความพร้อมท่ีจะเข้าสูต่ าแหนง่บริหารเพ่ือทดแทนผู้บริหารเดมิ 
 

ตัวชีวั้ด    
2.1.1 ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผนพฒันาสมรรถนะผู้บริหาร 
2.1.2 ร้อยละของผู้บริหารแตล่ะระดบัท่ีได้รับการพฒันาตามแผนพฒันาสมรรถนะผู้บริหาร   
2.2.1 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการพฒันาเพื่อรองรับต าแหนง่บริหาร ตามแผนพฒันาบคุคล 
         เพ่ือเตรียมความพร้อมสูต่ าแหนง่บริหาร  (Succession Plan) 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   วางแผนอัตราก าลังและสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและทศิทาง      
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับให้สามารถเป็น
ผู้น าการขับเคล่ือนนโยบายและน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับอาเซียน 
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เป้าประสงค์  
3.1  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีความร่วมมือด้านวิชาการ ศลิปวฒันธรรม และด้านอ่ืนๆ  

                          กบัหนว่ยงานภายในประเทศ และตา่งประเทศ 
3.2 บคุลากรมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ตัวชีวั้ด   

3.1.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการ ศลิปวฒันธรรม และด้านอ่ืนๆ  
         ระหวา่งหน่วยงานภายในและตา่งประเทศ 
3.2.1 จ านวนกิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมความรู้สกึร่วม ความตระหนกัถึงหน้าท่ีในการเป็น 
         ประชากรอาเซียนโดยการจดัประชมุ/ อบรม/ ดงูาน/ แลกเปล่ียนวฒันธรรม หรืออ่ืน ๆ 

 
                      
 
 

 
เป้าประสงค์       

4.1 ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบคุคล สามารถสนบัสนนุการบริหารจดัการ 
      และปฏิบตังิานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชีวั้ด   

4.1.1 จ านวนระบบยอ่ยของฐานข้อมลูสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีปรับปรุงส าเร็จ 
4.1.2 จ านวนหนว่ยงานท่ีน าระบบฐานข้อมลูสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบคุคลมาใช้ใน 
          หน่วยงาน 

4.1.3 ร้อยละของผู้ใช้ฐานข้อมลูสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบคุคลมีความพงึพอใจอยูใ่น 
         ระดบัมาก   
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3: สร้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศเพือ่ให้องค์กร
สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่4: พฒันาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจของมหาวทิยาลัย 
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เป้าประสงค์   
5.1 บคุลากรได้รับการพฒันาสมรรถนะและทกัษะวิชาชีพให้สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมี 
      ประสิทธิภาพ 
5.2 บคุลากรได้รับการสง่เสริมความมัน่คงและก้าวหน้าในสายอาชีพ 
5.3 มหาวิทยาลยัมีระบบแรงจงูใจเพ่ือรักษาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงู (Talent Management) ไว้ใน 
      องค์กร 

ตัวชีวั้ด  
5.1.1 ร้อยละความส าเร็จ ของการจดัท าแผนพฒันาสมรรถนะบคุลากร 
5.1.2 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan: IDP) 
5.1.3 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการพฒันาสมรรถนะตามสายงาน 
5.1.4 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะการปฏิบตังิาน ตามสมรรถนะ/         
         ภารกิจหลกั/นโยบาย 
5.2.1 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการสง่เสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
5.2.2 ร้อยละความพงึพอใจในระบบกลไกการบริหารบคุคลท่ีชดัเจนและเป็นธรรมในระดบัมาก 
5.3.1 จ านวนหนว่ยงานท่ีมีการสง่เสริมและสร้างแรงจงูใจเพ่ือรักษาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงู  
         (Talent Management) 

 
 
 
เป้าประสงค์ 

6.1 มหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
6.2 มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกด้านการประเมินผลการปฏิบตังิานและบริหารงานของบคุลากร 
      ทกุระดบัอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม 

ตัวชีวั้ด 
6.1.1 ระดบัความส าเร็จในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจดัการ 
6.1.2 ร้อยละความพงึพอใจในการบริหารจดัการของหนว่ยงานอยูใ่นระดบัมาก 
6.1.3 จ านวนข้อร้องเรียนในการกระท าผิดจรรยาบรรณและวิชาชีพ 
6.2.1 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการประกาศหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ 
         ผู้ใต้บงัคบับญัชาทราบก่อนการประเมิน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : พฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทกัษะวชิาชีพ และมีความมั่นคงก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่6: พฒันาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลยัด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์           

7.1 บคุลากรได้รับการพฒันา คณุภาพชีวิต สวสัดกิาร  สภาพแวดล้อมและสขุภาวะอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     
ตัวชีวั้ด    

7.1.1 ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรท่ีมีตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของมหาวิทยาลยั 
7.1.2 จ านวนรายการเพิ่มเติม/ ปรับปรุง สวสัดกิารและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีบคุลากรได้รับ 
         เพิ่มเตมิจากสวสัดกิารท่ีกฎหมายก าหนด 
7.1.3 จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู้บริหารและบคุลากร   

ยุทธศาสตร์ที ่7 :  การพฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวติของบุคลากร 
 
 



 

  

99 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

     ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 : วางแผนอตัราก าลงั และสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกบัภารกจิและทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยั 
 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั/ ปี งปม. กลยุทธ์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.1 มหาวทิยาลยัมี
แผนอตัราก าลงัท่ี
สอดคลอ้ง 
กบัภารกิจและ
ทิศทาง 
การพฒันา
มหาวทิยาลยั 
 

1.1.1 ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีมีแผน
อตัราก าลงัท่ี
สอดคลอ้งกบั
ภารกิจและทิศ
ทางการพฒันา
มหาวทิยาลยั 

ร้อยละ - 100 100 100 100 1. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้
หน่วยงานมีการ
จดัท าแผน
อตัราก าลงัท่ี 
สอดคลอ้งกบั
ภารกิจและ  
ทิศทางการพฒันา 
มหาวทิยาลยั 

1.2 มหาวทิยาลยัมี
ระบบการสรรหา 
คดัเลือกบุคลากรท่ีมี
ความรู้ 
ความสามารถ และ
ความพร้อมทางดา้น
จิตใจ และอารมณ์
เขา้สู่องคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัแผน
อตัราก าลงั   

1.2.1 จ านวน
หน่วยงานท่ี
สามารถสรรหา
บุคลากรไดต้าม
แผนอตัราก าลงั 

หน่วย 
งาน 

 

- 15 20 
 

25 
 

 

50 1. สร้างระบบและ
กลไกการสรรหา
บุคลากรท่ีมี 
ความรู้ 
ความสามารถ 
และความพร้อม
ทางดา้นจิตใจ 
และอารมณ์ 
เขา้สู่องคก์รอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 
  



 

  

100 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

      ยุทธศาสตร์ที ่2:   ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้บริหารมหาวทิยาลยัทุกระดบัให้สามารถเป็นผู้น าการขบัเคลือ่นนโยบายและ 
      น า มหาวทิยาลยัสู่ความเป็นเลศิในระดบัอาเซียน 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั/ ปี งปม. กลยุทธ์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

2.1 ผูบ้ริหารทุก
ระดบัไดรั้บการ
พฒันาอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง      

2.1.1 ระดบั
ความส าเร็จในการ
จดัท าแผนพฒันา
สมรรถนะ
ผูบ้ริหาร 

2.1.2 ร้อยละของ
ผูบ้ริหารแต่ละ
ระดบัท่ีไดรั้บการ
พฒันาตาม
แผนพฒันา
สมรรถนะ
ผูบ้ริหาร   

ระดบั 
(1 - 5) 

 
ร้อยละ 

 
 

- 
 
 
- 

 

3 
 
 
- 
 
 

 

5 
 
 
35 
 
 
 

 

5 
 
 
40 
 
 

 

5 
 
 
50 
 

 

1. สร้างระบบ
พฒันาผูบ้ริหาร
ทุกระดบั 
 
2. ส่งเสริมการ
พฒันาผูบ้ริหาร
ทุกระดบัใหมี้
ศกัยภาพ มีความ
เป็นผูน้ าพร้อม
ขบัเคล่ือน
นโยบายของ
องคก์ร 

2.2 บุคลากรมี
ศกัยภาพและมี
ความพร้อมท่ีจะเขา้
สู่ต าแหน่งบริหาร
เพื่อทดแทน
ผูบ้ริหารเดิม 

 

2.2.1 ร้อยละของ
บุคลากรท่ีไดรั้บ
การพฒันาเพื่อ
รองรับต าแหน่ง
บริหาร ตาม
แผนพฒันาบุคคล
เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ต าแหน่ง
บริหาร  
(Succession Plan) 

ร้อยละ - - 
 

20 40 60 1. สร้างระบบการ
พฒันาบุคลากร
เพื่อเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่
ต าแหน่งบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

101 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

   ยุทธศาสตร์ที ่3 : สร้างและส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศเพือ่ให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ใน     
   ระดบัภูมภิาคอาเซียนและนานาชาต ิ
 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั/ ปี งปม. กลยุทธ์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

3.1 มหาวทิยาลยัมี
ความร่วมมือดา้น
วชิาการ 
ศิลปวฒันธรรม 
และ 
ดา้นอ่ืนๆ กบั
หน่วยงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

3.1.1 จ านวน
โครงการ 
หรือกิจกรรมท่ีมี
ความร่วมมือทาง
วชิาการ 
ศิลปวฒันธรรม 
และดา้นอ่ืนๆ 
ระหวา่งหน่วยงาน
ภายในและ
ต่างประเทศ 
 

โครง 
การ 

196 198 200 202 204 1. สนบัสนุนการ 
สร้างความ
ร่วมมือ 
ดา้นวชิาการ
ศิลปวฒันธรรม  
และดา้นอ่ืนๆ กบั
หน่วยงานภายใน 
ประเทศ และ
ต่างประเทศ 

3.2 บุคลากรมีความ
พร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 
 

3.2.1 จ านวน
กิจกรรมเก่ียวกบั
การส่งเสริม
ความรู้สึกร่วม 
ความตระหนกัถึง
หนา้ท่ีใน 
การเป็นประชากร
อาเซียนโดยการ
จดัประชุม/ อบรม/ 
ดูงาน/ แลกเปล่ียน
วฒันธรรม หรือ
อ่ืน ๆ 

กิจกรรม 3 3 3 3 3 1. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้
บุคลากรไป
ประชุม/ดูงาน/
แลกเปล่ียน
วฒันธรรมใน
กลุ่มประเทศ
อาเซียน 

 

 
 
  



 

  

102 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

    ยุทธศาสตร์ที ่4: พฒันาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการตดัสินใจ 
    ของมหาวทิยาลยั 
 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั/ ปี งปม. กลยุทธ์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

4.1 ระบบ
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้น
บริหารทรัพยากร
บุคคล สามารถ
สนบัสนุน 
การบริหารจดัการ
และปฏิบติังาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 จ านวน
ระบบยอ่ยของ
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้น
บริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีปรับปรุง
ส าเร็จ 
4.1.2  จ านวน
หน่วยงาน 
ท่ีน าระบบ
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้น
บริหารทรัพยากร
บุคคลมาใชใ้น
หน่วยงาน 
4.1.3 ร้อยละของ
ผูใ้ชฐ้านขอ้มูล
สารสนเทศดา้น
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบั
มาก   
 

ระบบ 
 
 
 

 
หน่วย 
งาน 

 
 
 

ร้อยละ 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

1 
 

 
 

 
5 
 
 

 
 

50 

2 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
- 

3 
 
 
 

 
15 
 
 
 
 

70 

5 
 
 
 

 
20 
 
 
 
 
- 

1. ส่งเสริมการ
พฒันาฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้น
บริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 
2. ส่งเสริมการใช้
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้น
บริหารทรัพยากร
บุคคลร่วมกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

103 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

   ยุทธศาสตร์ที ่5 : พฒันาบุคลากรให้มสีมรรถนะและทกัษะวชิาชีพ และมคีวามมัน่คงก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั/ ปี งปม. กลยุทธ์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

5.1 บุคลากรไดรั้บ
การพฒันา
สมรรถนะและ
ทกัษะวชิาชีพให้
สามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จ ของ
การจดัท า
แผนพฒันา
สมรรถนะ
บุคลากร 
5.1.2 ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีมี
แผนพฒันา
รายบุคคล 
(Individual  
Development 
Plan: IDP) 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

50 
 
 
10 
 
 
 
 

100 
 
 
30 
 
 
 
 

- 
 
 
60 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 

100 
 
 
 
 

1. สร้างระบบ
และกลไกในการ
พฒันาบุคลากร
ใหมี้ศกัยภาพ
สามารถ
ปฏิบติังานได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. พฒันา
สมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดบั
ใหส้ามารถ
ปฏิบติังานได้
อยา่งเป็นมืออาชีพ 

 5.1.4 ร้อยละของ
บุคลากรท่ีไดรั้บ
การพฒันาความรู้ 
ทกัษะการ
ปฏิบติังาน ตาม
สมรรถนะ/ ภารกิจ
หลกั/นโยบาย 

ร้อยละ - 10 30 50 70  

5.2 บุคลากรไดรั้บ
การส่งเสริมความ
มัน่คงและกา้วหนา้
ในสายอาชีพ 
 

5.2.1 ร้อยละของ
บุคลากรท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 
ความกา้วหนา้ใน
สายอาชีพ 
5.2.2  ร้อยละความ
พึงพอใจในระบบ
กลไกการบริหาร
บุคคลท่ีชดัเจน
และเป็นธรรมใน
ระดบัมาก 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

- 
 
 
- 

30 
 
 

60 

35 
 
 

70 

40 
 
 

75 

50 
 
 
80 

1. สร้างเสน้ทาง
ความ กา้วหนา้ใน
สายอาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมความ 
กา้วหนา้ของ
บุคลากร 
2. สร้างระบบ
กลไกในการ
บริหารบุคคลท่ี
ชดัเจนและเป็น
ธรรม 



 

  

104 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั/ ปี งปม. กลยุทธ์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

5.3 มหาวทิยาลยัมี
ระบบแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพสูง (Talent 
Management) ไว้
ในองคก์ร 
 

5.3.1 จ านวน
หน่วยงานท่ีมีการ
ส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพสูง 
(Talent 
Management) 

หน่วย 
งาน 

- 10 15 20 25 1. พฒันารูปแบบ
สวสัดิการ/
ส่ิงจูงใจ และ
ก าหนด
ผลตอบแทนให้
เหมาะสมกบั
ความรู้
ความสามารถและ
ผลงาน 

 

   ยุทธศาสตร์ที ่6: พฒันาการบริหารจดัการในมหาวทิยาลยัด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั/ ปี งปม. กลยุทธ์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

6.1 มหาวทิยาลยัมี
การบริหารจดัการ
ตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 
 

6.1.1 ระดบั
ความส าเร็จในการ
น าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใชใ้นการ
บริหารจดัการ 

ระดบั 
(1 – 5) 

- - 1 3 5 1. ปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน ์
การบริหาร
จดัการ 
ดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาล 

 6.1.2 ร้อยละความ
พึงพอใจในการ
บริหารจดัการของ
หน่วยงานอยูใ่น
ระดบัมาก 
6.1.3  จ านวนขอ้
ร้องเรียนในการ
กระท าผิด
จรรยาบรรณและ
วชิาชีพ 

ร้อยละ 
 
 
 

เร่ือง 

- 
 
 
 

< 5 
 

60 
 
 
 

< 5 
 

65 
 
 
 

< 3 
 

70 
 
 
 

< 3 
 

75 
 
 
 

< 3 
 

2. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้
หน่วยงานน า
หลกั 
ธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหาร
จดัการ 
 

6.2 มหาวทิยาลยัมี
ระบบและกลไก
ดา้นการ
ประเมินผลการ

6.2.1 ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีมีการ
ประกาศ
หลกัเกณฑก์าร

ร้อยละ - 80 85 90 95 1. เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เขา้ใจแก่บุคลากร
ในหน่วยงาน



 

  

105 รายงานประจ าปี  กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี  2555 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั/ ปี งปม. กลยุทธ์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ปฏิบติังานและ
บริหาร- งานของ
บุคลากรทุกระดบั
อยา่งโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

ประเมินผลการ
ปฏิบติั งานให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ทราบก่อนการ
ประเมิน 

เก่ียวกบั
หลกัเกณฑก์าร
ประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

 

   ยุทธศาสตร์ที ่7: พฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวติของบุคลากร 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั/ ปี งปม. กลยุทธ์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

7.1 บุคลากรไดรั้บ 
การพฒันาคุณภาพ
ชีวติ สวสัดิการ
สภาพแวดลอ้มและ 
สุขภาวะอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

7.1.1 ระดบัความ 
พึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อ
การพฒันาคุณภาพ
ชีวติของ
มหาวทิยาลยั 
7.1.2 จ านวน
รายการเพ่ิมเติม/ 
ปรับปรุง 
สวสัดิการและส่ิง
อ านวยความ
สะดวกท่ีบุคลากร
ไดรั้บเพ่ิมเติมจาก
สวสัดิการท่ี
กฎหมายก าหนด 
7.1.3 จ านวน
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งผูบ้ริหาร
และบุคลากร   

ระดบั 
(0 – 5) 

 
 

รายการ 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
 
 

 

- 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
2 

3.50 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
2 

3.75 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
2 

4.00 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
2 

4.25 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
2 

1. สร้าง
แผนปฏิบติัการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติ และสร้าง
ความผาสุกของ
บุคลากร 
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คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 

 

  ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์  เมฆไตรรัตน์         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พนัเอก ถวลัย์  ฤกษ์งาม     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
  นายจกัรชยั  หรัิณยะวสติ           ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
  นางอจัฉรา  วีระสมัพนัธ์           หวัหน้างานบริหารงานบุคคล 
  นางสมพิศ  บญุแก้ว           รักษาการในต าแหน่งหวัหน้างานทะเบียนประวตัิ 
  นางบญุเตือน  ทพิย์ธญัญา           หวัหน้างานสวสัดิการ 
  นางนชุรินทร์  ชลดูดง            หวัหน้างานพฒันาบคุลากร 
  นางสพุิน  หรัิณยะวสติ           หวัหน้างานอตัราก าลงั 
 

คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี กองการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 
  นางสมพิศ  บญุแก้ว             ประธานคณะท างาน 
  นายภริูชนินทร์  กลิ่นบญุ             คณะท างาน 
  นางสาวปาณิสรา  นรจีน             คณะท างาน 
  นายธวชัชยั  อินทรประเสริฐ            คณะท างาน 
  นางสาวอญัชิสา  นกเดช             คณะท างาน 

นางสมุาภรณ์  ธรรมแก้ว  ลมิาคม            คณะท างาน 
นางสาวจนัทร์ภสัสร  ตุ่ยสมิา            คณะท างาน 
นางสาวโสภิตา  งามถ้อย             คณะท างานและเลขานกุาร 

 

ข้อมูล  
  บคุลากรกองการเจ้าหน้าที่ ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

เรียบเรียง 
 

  นางสาวโสภิตา  งามถ้อย / นางสาวอญัชิสา  นกเดช / นางสาวจนัทร์ภสัสร  ตุ่ยสมิา  
  

ภาพ / ออกแบบปก 
   

  นางสาวโสภิตา  งามถ้อย / นางสาวอญัชิสา  นกเดช  / นางสาวจนัทร์ภสัสร  ตุ่ยสมิา   

  


