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บทท่ี 3 

การวิเคราะหงาน 

ประวัติความเปนมา  

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi) นับจากวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2518 ซ่ึงเปนวันท่ีพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเปนตนมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ผลิตครู
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีใหการศึกษาทางดานอาชีพท้ังระดับต่ํากวา ปริญญาตรีและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  

ทําการวิจัยสงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพ และใหบริการทางวิชาการแกสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา ไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ มีความ
พรอมหลายๆดาน จนกระท้ังในป 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯพระราชทานชื่อใหมวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันท่ี 15 กันยายน 2531 
 

 

ภาพท่ี  1  ภาพประวัติความเปนมาของการกอตั้งมหาวิทยาลัย 

ท่ีมา : www.rmutt.ac.th   

 

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุงเนน
การกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินการโดย
อิสระและมีความคลองตัวในการบริหาร จัดการภายใตการกํากับดูแลของสถาบัน ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลจึงไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกราง เปนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง โดยมีวัตถุประสงคให 
9 มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสามารถจัดการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือรองรับการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอาชีวศึกษาเปนหลัก รวมถึงใหโอกาสแกผูเรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน

http://www.rmutt.ac.th/
https://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/01/pic54_2004.jpg
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การศึกษาตอวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหงอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพท่ี 2 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ท่ีมา www.rmutt.ac.th 

            จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2548 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาว มีผลบังคับใช ตั้งแต วันท่ี 19 มกราคม 2548 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประกอบดวย 11 คณะ และ  1 วิทยาลัย  8 สํานัก  
8 กอง และหนวยงานอ่ืน ๆ  4 หนวยงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

11 คณะ  ประกอบดวย 

1.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. คณะบริหารธุรกิจ 

3. คณะศิลปกรรมศาสตร 

4. คณะศิลปศาสตร 

5. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร 

7. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

8. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

9. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

10. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

11. คณะพยาบาลศาสตร 

 

 

https://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/01/pic54_2004-1.jpg
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1 วิทยาลัย  

1. วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

7  สํานัก  ประกอบดวย 

1. สํานักงานอธิการบดี (สอ.) 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) 

3. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 

4. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

5. สํานักจัดการทรัพยสิน (สจส.) 

6. สํานักบัณฑิตศึกษา 

7. สํานักสหกิจศึกษา (สกศ.) 

8 กอง ประกอบดวย 

1. กองอาคารสถานท่ี 

2. กองนโยบายและแผน (กบผ.) 

3. กองพัฒนานักศึกษา  (กพน.) 

4. กองบริหารงานบุคคล (กบค.) 

5. กองคลัง (กค.) 

6. กองประชาสัมพันธ (ปชส.) 

7. กองยุทธศาสตรตางประเทศ 

8. กองกฎหมาย 

4 หนวยงานอ่ืน ๆ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. TLO (ทรัพยสินทางปญญา) 

3. พิพิธภัณฑบัว 

4. หนวยงานภายนอก 
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ภาพท่ี 3   โครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หมายเหตุ :  *เปนสวนงานภายใน ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนราชการภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2550  ขอมูล ณ วันท่ี  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2550 

ภาพท่ี 4  โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ท่ีมา :  กองบริหารงานบคุคล 

แผนภูมิโครงสรางของคณะศิลปศาสตร 

 

ภาพท่ี 5  แผนภูมิแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะศิลปศาสตร 

ท่ีมา www.lba.rmutt.ac.th 

http://www.larts.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/07/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg
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คณะศิลปศาสตรจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๑๘ ในชื่อ “คณะ

ศิลปศาสตร”เริ่มดําเนินการเม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๘ สํานักงานตั้งอยูท่ีอาคาร ๑๑/๒ ของวิทยาเขต

เทคนิคกรุงเทพ มีศาสตราจารยสมบูรณพิญชยไพบูลย เปนคณบดีคนแรก โดยมีหนาท่ีจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีวิชาศึกษาท่ัวไป ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และพลศึกษาและนันทนาการ 

ป พ.ศ.๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อใหม

วา  “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑คณะศิลปศาสตรยังคงรับภาระงานการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรีวิชาศึกษาท่ัวไป 

ป พ.ศ. ๒๕๓๔คณะศิลปศาสตรยายมาอยูท่ี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 

ป พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไดจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรข้ึนมาเพ่ือรองรับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

จึงแยกภาระงานสอนดานวิทยาศาสตรไปอยูท่ีคณะวิทยาศาสตรท้ังหมด 

ป พ.ศ. ๒๕๓๙คณะศิลปศาสตร ไดปรับเปลี่ยนภารกิจดานการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน คือ เปดหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต ๓ สาขาวิชา ไดแก 

สาขาวิชาการทองเท่ียวในป พ.ศ.๒๕๓๙ 

สาขาวิชาการโรงแรม ในป พ.ศ.๒๕๔๐ 

สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในป พ.ศ.๒๕๔๑ 

สวนวิชาศึกษาท่ัวไปคณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนใน ๕ สาขา คือ สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา

ตะวันตก ภาษาตะวันออก พลศึกษาและนันทนาการและรายวิชาบูรณาการ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๘มีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเดิมและยกรางเปนพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๔๘โดยมีการ รวมวิทยาเขตจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล จํานวน ๙ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปลี่ยนชื่อ “คณะศิลปศาสตร” เปน “คณะศิลปศาสตรประยุกต” ตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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ป พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะศิลปศาสตรประยุกต ไดกลับมาใชชื่อ คณะศิลปศาสตร อีกครั้งหนึ่งตามกฎกระทรวงจัดต้ัง

สวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะศิลปศาสตรไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทย (๑ป) สําหรับ

นักศึกษาตางชาติ(จีน) ข้ึนอีกหลักสูตรหนึ่ง 

รายวิชาและหลักสูตรท่ีเปดสอน 

๑. วิชาศึกษาท่ัวไป      

รายวิชาสาขาสังคมศาสตร 

รายวิชาสาขามนุษยศาสตร 

รายวิชาสาขาภาษาตะวันตก 

รายวิชาสาขาภาษาตะวันออก 

รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ 

รายวิชาบูรณาการ 

๒.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการทองเท่ียว 

สาขาวิชาการการโรงแรม 

สาขาวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ประกาศนียบัตรภาษาไทย (๑ ป) สําหรับนักศึกษาตางชาติ(จีน) (ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 

 

 

 

 

 



38 
 

แผนภูมิการบริหารงานของงานบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี  อภิวฒันศร) 

 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุวงค์  ศรีสวุจัฉรีย์) 

 
หวัหน้างานบคุลากร 

(นางสาวพชัรินทร์  ขําวงษ์) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป (งานบคุลากร) 

(นางสาวพรชลศิา ยะจะนะ)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แผนภมูิการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ 
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ตารางแสดงอัตราของงานบุคลากร 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒ ิ หมายเหตุ 
1 นางสาวพัชรินทร    ขําวงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ระดับ ชํานาญการ 
ปริญญาตรี หัวหนางานบุคลากร 

2 นางสาวพรชลิศา    ยะจะนะ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ระดับ ปฏิบัติการ 

ปริญญาตรี ปฏิบัติหนาท่ีงาน
บุคลากร 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

            งานบุคลากร  คณะศิลปศาสตร  มีหนาท่ีรับผิดชอบในดานการบริการอาจารยและเจาหนาท่ีของ

คณะศิลปศาสตร   งานบริหารงานท่ัวไป  ระบบงานและอัตรากําลัง  สรรหาและบรรจุแตงตั้ง  พัฒนาบุคคล 

ทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ และงานสวัสดิการ 

            ปจจุบันงานบุคลากรมีเจาหนาท่ีจํานวน  2  คน  ประกอบดวยขาราชการ 1  คน  พนักงาน

มหาวิทยาลัย   1 คน  ปฏิบัติงานในงานบุคลากรดังนี้ 

1. นางสาวพัชรินทร     ขําวงษ 

2. นางสาวพรชลิศา     ยะจะนะ 

            เพ่ือใหการบริหารงานของงานบุคลากรเปนไปอยางมีระบบ มีความคลองตัวในการปฏิบัติงานและ

สามารถควบคุมตรวจสอบได  งานบุคลากรไดกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแตละคนและ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานบุคลากรรวมท้ังบุคลากรท่ี

เก่ียวของไดอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ภาระงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรรายตําแหนง 

1. นางสาวพัชรินทร   ขําวงษ                           หัวหนางานบุคลากร 

งานบริหาร 

1.1 ควบคุมกํากับงานท่ีสงออกไปยังหนวยงานภายในและภายนอกหนวยงาน 

1.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข และแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

1.3 กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ

ปฏิบัติงาน 

1.4 ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกรณีไดรับมอบหมายงานอ่ืน ๆ จากผูบริหาร     

งานปฏิบัติ 
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งานปฏิบัติ 
โครงสรางและอัตรากําลัง  โครงสรางหนวยงาน อัตรากําลัง กรอบอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลัง 
กําหนดรายละเอียดของคุณวุฒิและสาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร  สงรายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ
และตรวจขอสอบและกรรมการสอบสัมภาษณ  สงขอสอบคัดเลือก  เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการ  รับรายงานตัวผูท่ีมาบรรจุใหม กําหนดกรอบระดับตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน การตัด
โอนตําแหนง การเปลี่ยนตําแหนง มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
1.5 การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร หลักฐานและผลงาน

ทางวิชาการ การเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน การจัดทําหนังสือรับรองการจัดทํา

หนังสือ/ตําราเรียน 

1.6  การพัฒนาบุคคล งานแผนพัฒนาบุคลากร งานศึกษาตอ  สํารวจความตองการในการศึกษาตอ  

อนุญาตใหบุคลากรไปศึกษาตอ งานฝกอบรม ลาศึกษาตอ ขยายเวลา การศึกษาตอ ติดตามผล

การศึกษา การรายงานตัวกลับจากการศึกษาตอ การฝกอบรม ไปดูงาน ณ ตางประเทศ 

1.7 ฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ บันทึกขอมูลในทะเบียนประวัติ สรุปประวัติ 

โดยยอของบุคลาการ  ใหบริการขอมูลในทะเบียนประวัติ บันทึกเอกสารสวนตัวในทะเบียน

ประวัติ รวบรวมและจัดทําขอมูลสถิติอัตรากําลัง บันทึกขอมูลการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/

บริการสังคม/วิทยากรใหกับบุคคลภายนอก การเกษียณอายุราชการ รายละเอียดอายุงานของ

ขาราชการทุกประเภท จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล การตออายุราชการ  ทํารายละเอียดการขอ

กําหนดตําแหนงเพ่ิม  สรรหาบุคคลเขารับราชการทุกประเภทในตําแหนงตาง ๆ  เปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขการบรรจุ เปลี่ยนแปลงระดับตําแหนง เปลี่ยนชื่อตําแหนง  ประเมินผลการทดลองการ

ปฏิบัติงานของขาราชการทุกประเภท  ขอบรรจุ  รายงานการมาปฏิบัติงาน การเลื่อนวันรายงาน

ตัว  การขอเรียกบัญชี การขออายัดเงิน ชี้แจงเหตุผลในการขาดงาน รายงานผลการติดตามการ

มาปฏิบัติงาน  ทําหนังสือขอใหกลับมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน แตงตั้ง การโอนยาย ลาออก 

และขอกลับเขารับราชการ ในตําแหนงตาง ๆ สรุปวุฒิการศึกษา แจงวันเริ่มตนและสิ้นสุดของ

การศึกษา การขออนุมัติใหลาศึกษาตอ ขอปรับวุฒิและการเพ่ิมวุฒิ เลื่อนข้ันเงินเดือน ตอสัญญา

จางการประเมินข้ันเงินเดือน เครื่องราชย เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  การ

จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ สงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ และจายเครื่องราชอิสริยาภรณ การ

เพ่ิมคุณวุฒิ การปรับวุฒิ ขาราชการและลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ ลาออกจากการเปน

สมาชิก กบข. การขอรับเงิน กบข. การขอรับเงินบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน(สําหรับ

ลูกจางประจํา) การขอรับเงิน กสจ. การขอรับเงินเครื่องราชยของขาราชการทุกประเภท 

สวัสดิการ บานพักสวัสดิการ สินเชื่อ สวัสดิการดานใหความชวยเหลือ อุบัติเหตุหมู ทรัพยสิน

เสียหาย บุคลากรและญาติของบุคลากรเสียชีวิต คาทําศพ พวงหรีด กรณีบิดามารดา คูสมรสและ

บุตรของสมาชิก  ตามพฤตินัยเสียชีวิต คาปลงศพ    
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1.8 งานระเบียบวินัยและสวัสดิการ ออกคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับของคณะฯ การขอ

บําเหน็จ บํานาญ และทําขวัญใหบุคลากรในคณะตามสิทธิ์ท่ีจะไดรับ  ขออนุมัติและอนุญาต

คณบดีเดินทางไปราชการเพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทน 

1.9 การเปลี่ยนวาระใหมของคณบดี การลาออกของอาจารยประจําคณะตามตําแหนงของผูบริหาร 

แตงตั้งรองคณบดีตามวาระใหม  สรรหาอาจารยประจําคณะ สรรหาหัวหนาสาขาวิชา เสนอขอ

แตงตั้งหัวสาขา เสนอขอแตงตั้งอาจารยประจําคณะ 

1.10 การจัดทํา Passport  ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยเพ่ือตออายุ Passport  หนังสือรับรอง

การขอรับหรอืขอเปลี่ยนประเภทตรวจลงตราเปน Non-B  Re-entry จัดทําคําสั่งจางและสัญญาจาง 

หนังสือรับรองการจาง  

1.11  การจัดทํา Workpermit  การขอรับใบอนุญาตเขาทํางาน ต.ท. 1 การขอตอใบอนุญาตทํางาน 

ต.ท. 5  การขอใชหองพักของชาวตางชาติ การเบิกคาเชาบาน การแจงท่ีพํานักของชาวตางชาติ  แบบ

แจงการเขาทํางาน/การยาย/และการออกจากงานของคนตางดาว สรุปรายละเอียดของคนตางดาวท่ี

เขาทํางาน หนังสือรับรองประสบการณของชาวตางชาติ 

1.12 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  กรรมการตรวจรับวัสดุและครุภัณฑ กรรมการตรวจการจางเหมา

บริการและซอมครุภัณฑ    งานประกันคุณภาพ 

2.นางสาวพรชลิศา  ยะจะนะ        ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (บุคลากร) 

งานปฏิบัติ 

1. งานศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ 

1.1 ขออนุญาตลาศึกษาและขออนุมัติการรับทุนการศึกษา 

1.2 แจงผูท่ีไดรับอนุมัติทุนการศึกษา 

1.3 สงสัญญาการรับทุนและเอกสารผูคํ้าประกัน 

1.4 บันทึกวันท่ีไปขอรับทุนการศึกษาลงในบัญชีการลงในบัญชีลงนาม 

1.5 บันทึกขอมูล SAR  สําหรับผูท่ีลาศึกษาตอ ลงวันเริ่มตนและสิ้นสุด 

1.6 รายงานผลความกาวหนาการศึกษา 

1.7 แจงการมารายงานตัว 

1.8 แจงการสําเร็จการศึกษา 

1.9 เพ่ิมวุฒิการศึกษา 

2. งานประกันสังคม 

2.1 การบรรจุ 

      2.1.1  ข้ึนทะเบียนผูประกันตน 

      2.1.2  รับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 
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      2.1.3  แบบการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง 

      2.1.4  คําขอรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร 

      2.1.5  เปลี่ยนสถานพยาบาลสําหรับผูประกันตน 

      2.1.6  รวมโครงการประกันสังคม 

      2.1.7  สงแบบรับคาทันตกรรม 

      2.1.8  สงหลักฐานการมีชีวิตอยูของบุตร/ขอสนับสนุนการศึกษาบุตร 

2.1.9 สงแบบความตองการอุบัติเหตุสมทบ 

        2.2 การลาออก 

             2.2.1 แจงสิ้นสุดผูประกันตน 

       2.3 การลาคลอด 

             2.3.1  แจงการลาคลอดสงขอมูลใหกองคลังและกองบริหารงานบุคคล 

             2.3.2  รายงานการมาปฏิบัติงานของผูท่ีลาคลอด. 

3. การเปลี่ยนชื่อคํานําหนานามชื่อตัว ชื่อสกุล 

    3.1  เปลี่ยนชื่อตัว 

    3.2  เปลี่ยนชื่อสกุล 

    3.3  เปลี่ยนคํานําหนานาม 

4. การสํารวจขอมูลบุคลากรภาครัฐ 

    4.1  เปลี่ยนชื่อแฟมเซ็นชื่อของคณะฯ ประกอบดวย แฟมท่ี 1 และ แฟมท่ี 2 

    4.2  รับและเสนอใบลาปวย ลาพักผอน ลากิจ ลาคลอดใหแกผูบังคับบัญชา 

    4.3   ขออนุญาตลงนามและไมลงนามปฏิบัติราชการ 

     4.4  การขออนุญาตลาไปทัศนศึกษาในประเทศและตางประเทศ 

     4.5  สรุปขอมูลขออนุญาตลงนามและไมลงนามปฏิบัติราชการทุกเดือน 

     4.6  รายงานวันหยุดประจําปงบประมาณใหกองการบริหารงานบุคคลเพ่ือลงในฐานขอมูลและสถิติ 

     4.7  รารงานขอมูลเงินประจําตําแหนง 

     4.8  สรุปวันขาดลาปวย ลากิจ ลาพักผอน รวบรวมเปนสถิติประจําเดือนและรายทุก 6 เดือนและติดตาม 
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      4.9  ติดตามผลการรายงานการไปอบรมสัมมนา 

     4.10  คิดโบนัสใหชาวตางชาติ โดยรวบรวมวันลาสงใหงานการเงินเพ่ือจายคาตอบแทนโบนัส 

5. ขออนุญาตบุคลากรเดินทางไปตางประเทศ 

     5.1  ขออนุญาตลาไปตางประเทศนําเสนอ อรม. 

     5.2 บันทึกขอความการขออนุญาตลาไปตางประเทศ 

    5.3  สงรายงานตัวการลับมาจากตางประเทศ 

    5.4  รวบรวมเอกสารสงใหกองบริหารงานบุคคล 

6. การทําบัตรของเจาหนาท่ีของรัฐ 

    6.1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

    6.2  พนักงานราชการ 

    6.3  พนักงานมหาวิทยาลัย 

    6.4  ลูกจางประจํา 

7. การคิดสถิติ 

     7.1 วันหยุดวันลาของบุคลากรทุกวัน 

     7.2 รวบรวมสถิติเปนรายเดือน 

  8. พัฒนาบุคลากร 

      8.1  ขออนุมัติลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงาน วิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

      8.2  ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรุทางวิชาการของบุคลากร 

      8.3  รายงานผลการศึกษา ผูลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานของขาราชการ ท่ีไดรับอนุมัติใหลาไปท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

     8.4  บันทึกสถิติการไปอบรม สัมมนา เปนวิทยากร ของบุคลากรในคณะศิลปศาสตร 

9. งานสารบรรณ 

    9.1 ลงทะเบียนรับ-สง 
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    9.2 มอบเรื่องตามการเกษียนหนังสือของหัวหนางาน 

    9.3 สําเนาเวียนแจงตามงานตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

    9.4  เก็บหนังสือรับ-สง เก็บเขาแฟมเม่ือดําเนินการแจงเวียนเรียบรอยแลว 

10. งานอ่ืน ๆ  

      10.1 ตรวจสุขภาพประจําป 

      10.2  รายงานอบรม ประชุม สัมมนาบุคลากรในคณะฯ (ลงสถิติและข้ึนบอรด) 

      10.3  ทะเบียนประวัติบุคลากรในคณะฯ 

      10.4  หนังสือรับรองเงินเดือน 

      10.5  หนังสือรับรองเงินเดือน 

      10.6  สรุปวันหยุดวันลาท่ีเกินกําหนดสงงานการเงิน 

      10.7  แกไขการพิมพลายนิ้วมือเพ่ือเปนหลักฐานการมาปฏิบัติงานของสายสนับสนุน     

 

 

 

 

 


	ประวัติความเป็นมา

