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2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง บุคลกร ระดับ
ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
บุคลำกร ปฏิบัติกำร ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ที่
กำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2553 ได้ระบุ
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง บุคลำกร
ปฏิบัติกำร ดังนี้
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกร
บุคคล เช่น กำรกำหนดตำแหน่งและอัตรำเงินเดือน กำร
รับรองคุณวุฒิ กำรจัดระบบงำน กำรสรรหำ กำรสอบ
กำรบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ำย กำรจัดทำทะเบียนประวัติ
กำรจัดหำ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติกำรรับ
รำชกำร กำรเลื่อนเงินเดือน กำรเลื่อนตำแหน่ง กำร
ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร กำรจัดสรรทุน
กำรดำเนินกำรเรื่องกำรขอรับบำเหน็จบำนำญและเงิน
ทดแทน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ปัญหำในกำรสรรหำและพัฒนำ
บุคลำกร รวบรวมรำยละเอียดข้อมูล เพื่อประกอบกำร
ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
ประกอบกำรวำงระบบ กำรจัดทำมำตรฐำนหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
หน่วยงำน

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง บุคลกร ระดับ
ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
บุคลำกร ชำนำญกำร ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ที่
กำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2553 ได้ระบุ
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง บุคลำกร
ชำนำญกำร ดังนี้
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดย
ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญงำน ทักษะ และ
ประสบกำรณ์สูงในงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกร
บุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องทำกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง
วิเครำะห์ สังเครำะห์ หรือวิจัย เพื่อกำรปฏิบัติงำนหรือ
พัฒนำงำน หรือแก้ไขปัญหำในงำนที่มีควำมยุ่งยำกและมี
ขอบเขตกว้ำงขวำง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย หรือ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกร
บุคคล เช่น กำรวำงแผนอัตรำกำลัง กำรกำหนดตำแหน่ง
และอัตรำเงินเดือน กำรรับรองคุณวุฒิ กำรจัดระบบงำน
กำรสรรหำ กำรสอบ กำรบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ำย กำร
จัดทำทะเบียนประวัติ กำรเลื่อนเงินเดือน กำรเลื่อน
ตำแหน่ง กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร กำร
จัดสรรทุน พิจำรณำกำรวินิจฉัย และแก้ปัญหำข้อขัดข้อง
ต่ำง ๆ ในเรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้กำร
ดำเนินกำรเป็นอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ดำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำวิธีกำร เครื่องมือ
เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินต่ำง ๆ เช่น กำรประเมินค่ำ
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(3) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ให้คำปรึกษำ
แนะนำ ในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ
และแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจง
เรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำร
ทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร เพื่อให้กำรเนินงำน
บรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสาน
(1) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือ
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษำ แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอด
ควำมรู้ ทำงด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล รวมทั้ง
ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูล และควำมรู้ต่ำง ๆ
ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลทำง
วิชำกำร เกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
เพื่อให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำรได้ทรำบข้อมูล และ
ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ

งำนของตำแหน่ง กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน กำรประเมิน
คุณสมบัติ และผลงำนของบุคคล เป็นต้น เพื่อตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรบริหำรงำนบุคคล
ของส่วนรำชกำร
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์
สังเครำะห์ หรือวิจัยด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
จัดทำเอกสำรวิชำกำร คู่มือเกี่ยวกับงำนในควำม
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงำนทำงด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล และพิจำรณำเสนอควำมเห็น เพื่อแก้ไข
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
หน่วยงำน เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
(4) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ฝึกอบรม
เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและวิธีกำร
ของงำนบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ให้คำปรึกษำ แนะนำ
ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทำงวิชำกำรประกอบกำรพิจำรณำและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจำกอำจปฏิบัติงำน
ตำมข้อ (1)-(4) ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ต้องทำหน้ำที่กำหนด
แผนงำน มอบหมำย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำ
แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล และแก้ไข
ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2. ด้านการวางแผน
ร่วมกำหนดนโยบำยและวำงแผนของหน่วยงำนที่
สังกัด วำงแผนหรือร่วมวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำน
หรือโครงกำรของหน่วยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้กำรเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่
กำหนด
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ให้ใส่ ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงาน
โดยคร่ าวๆในแต่ละชิ้นงานด้วย

2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขทีต่ าแหน่ง..............
ตาแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจริง
ดังนี้
1. จัดตั้งหน่วยงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ/
กอง (เป็นงานด้านการปฏิบัติการระดับชานาญการ ข้อ
1)
2. วิเครำะห์และกำหนดกรอบอัตรำกำลังสำย
วิชำกำร (เป็นงานด้านการปฏิบัติการและด้านวางแผน
ระดับชานาญการ ข้อ 1 และข้อ 2)

ตาแหน่งใหม่
3. ด้านการประสาน
(1) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้
ควำมเห็น และคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำน
หรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตำมที่กำหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกใน
ทีมงำน หรือบุคคล หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษำ แนะนำ นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ำยทอด
ควำมรู้ ทำงด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ นักศึกษำ ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนรวมทั้งตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง
ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง
(2) พัฒนำข้อมูล จัดทำเอกสำรทำงวิชำกำร สื่อ
เอกสำรเผยแพร่ ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรงำน
ทรัพยำกรบุคคลที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน

น้ าหนัก 30 คะแนน
จะอยูต่ รงนี้ (ข้อ ๒.๒)
(งานที่รับผิดชอบ/มอบหมาย)
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3. วิเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรจัดสรรอัตรำกำลัง
สำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน (เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการระดับชานาญการ ข้อ 1)
4. จัดเก็บข้อมูลอัตรำกำลัง และให้บริกำรข้อมูล
แก่หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก (เป็นงาน
ด้านการบริการระดับชานาญการ ข้อ 4)

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
จำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขที่ตำแหน่ง...........
ตำแหน่งบุคลำกรปฏิบัติกำร ตำมที่ได้รับมอบหมำยจริง
1. มีคุณภำพของงำน
2. มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน
3. มีกำรกำกับตรวจสอบ
4. มีกำรตัดสินใจ
ในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละชิ้น มีดังนี้
3.1 : จัดตั้งหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ/กอง
การปฏิบัติงาน : งำนที่ปฏิบัติในกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ/กอง ผู้ปฏิบัติ
ดำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลโครงกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนใหม่
กรณีกำรจัดตั้งหน่วยงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
กอง ในเนื้อหำโครงกำรจัดตั้งต้องมีรูปแบบ หรือหัวข้อ
เป็นไปตำมแนวปฏิบัติกำรจัดตั้งหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัย
และกรณีจัดตั้งหน่วยงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ ในเนื้อหำโครงกำรจัดตั้งต้องมีรูปแบบ หรือหัวข้อ
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรจัดตั้งหน่วยงำนภำยในที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนด ซึง่ ต้อง

งานใหม่
จำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขที่ตำแหน่ง
..............ตำแหน่งบุคลำกรปฏิบัติกำร ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจริง
1. มีคุณภำพของงำน
2. มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน
3. มีกำรกำกับตรวจสอบ
4. มีกำรตัดสินใจ
มีการปฏิบัติที่ไม่น้อยไปกว่างานที่ได้ปฏิบัติใน
ระดับปฏิบัติการ+ ภาระงานที่จะเพิ่มขึ้นในระดับ
ชานาญการ ดังนี้.....
3.1 : จัดตั้งหน่วยงานภายในที
่มีฐานะเที
ไม่ควร COPY
มายบเท่า
คณะ/กอง
จากทาง ซ้ายมือทั้งหมด
การปฏิบัติงาน มาเป็
: งำนทีน่ปทาง
ฏิบัตขวามื
ิในกำรจั
ดตั้ง
อ(งาน
หน่วยงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ/กอง ผู้ปฏิบัติ
ใหม่)
ดำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลโครงกำรจัดตั้ง
ให้เขียน งานใหม่ โดย
หน่วยงำนใหม่
านาญยบเท่ำ
กรณีกำรจัดตั้งหน่เอางานในระดั
วยงำนภำยในทีบ่มีฐชำนะเที
กอง ในเนื้อหำโครงกำรจั
ูปแบบ
การดทีตั้ง่ยต้งั อไม่งมีเรคยท
า มาหรือหัวข้อ
เป็นไปตำมแนวปฏิบัตเขีิกยำรจั
วยงำนของ
นต่ดอตัท้้งหน่
าย(ตรงนี
้)
มหำวิทยำลัย
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งานเดิม
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรอบคอบในกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดโครงกำรจัดตั้ง (เป็นงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
หลากหลาย)
หลังจำกที่ผู้ปฏิบัติวิเครำะห์ และตรวจสอบข้อมูล
แล้ว หำกโครงกำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่มีรูปแบบ หรือ
เนื้อหำไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ปฏิบัติ
ดำเนินกำรแจ้งผู้เสนอโครงกำรขอข้อมูลเพิ่มเติม/
ปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้
เพื่อไม่ให้เกิดควำมล้ำช้ำ (มีการตัดสินใจด้วยตัวเอง)
สำหรับโครงกำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ที่ถูกต้องตำม
เกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ดำเนินกำรจัดทำวำระกำรประชุม
ซึ่งในกำรเขียนวำระกำรประชุมต้องสรุปรำยละเอียด
และ เหตุผลกำรเสนอโครงกำรจัดตั้ง ให้มีควำมชัดเจน
ผู้ปฏิบัติต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเขียนวำระ
แล้วนำเสนอหัวหน้ำงำน ผ่ำนผู้อำนวยกำรกอง ผ่ำนรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และอธิกำรบดี เพื่อเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำกำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่
(การกากับตรวจสอบ) และเมื่อสภำมหำวิทยำลัยมีมติ
อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงำนภำยในแล้ว ดำเนินกำรจัดทำ
ประกำศจัดตั้งหน่วยงำนภำยใน และประกำศแบ่งส่วน
หน่วยงำนภำยใน พร้อมแจ้งเวียนทุกหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัยให้รับทรำบทั่วกัน ซึ่งเป็นงำนที่รับผิดชอบ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนกำร ผลงำนที่ปฏิบัติมีควำม
ถูกต้องเป็นไปตำมเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และทันเวลำที่
กำหนด (คุณภาพของงาน)

งานใหม่
และกรณีจัดตั้งหน่วยงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ ในเนื้อหำโครงกำรจัดตั้งต้องมีรูปแบบ หรือหัวข้อ
เป็นไปตำมเกณฑ์มีกการปฏิ
ำรจัดบตััต้งิทหน่ไี่ ม่วยงำนภำยในที
น้อยไปกว่า่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุ
ดมศึ
งานที่ได้ปฏิบัติในระดั
บ กปฏิษำก
บัตำหนด
การ +ซึ่งต้อง
่จะเพิ่มขึน้ ในระดับชานาญ
ปฏิบัติงำนด้วภารงานที
ยควำมรอบคอบในกำรตรวจสอบ
การ ดังนี้...
รำยละเอียดโครงกำรจั
ดตั้ง (เป็นงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
หลากหลาย) 1. ........................................................
ำนกำรปฏิบัติกำร อมูล
หลังจำกที่ผู้ปฏิ.....................
บัติวิเครำะห์( ด้และตรวจสอบข้
ระดับชำนำญกำรพิเศษ ข้อที่ยัง
แล้ว หำกโครงกำรจั
ดตั้งหน่วยงำนใหม่มีรูปแบบ หรือ
ไม่ได้ทำ )
เนื้อหำไม่ครบถ้
ที่กำหนด ผู้ปฏิบัติ
2. วนตำมเกณฑ์
........................................................
..........................
( ด้ำนกำร เพื่อชี้แจง
ดำเนินกำรประสำนงำนกั
บผู้เสนอโครงกำร
วำงแผน
ที่ยังไม่ยังไม่ได้ทำ ำ) ใจพร้อม
เหตุผลและปัญหำที
่พบให้ข้ผอู้เสนอโครงกำรเข้
3. ........................................................
กับทำหนังสือแจ้ง.........................
ขอข้อมูลเพิ่มเติ( มด้/ปรั
บแก้ข้อมูลให้
ำนประสำนงำน
ระดับชำนำญกำรพิ
ที่ยใังห้เกิด
ถูกต้องเป็นไปตำมเกณฑ์
ที่กำหนดไว้เศษเพืข้่ออไม่
ได้ทนำงำนในขั้นตอนต่อไป (มีการ
ควำมล้ำช้ำในกำรดไม่ำเนิ
4. ........................................................
ตัดสินใจด้วยตัวเอง)
...................... ( ด้ำนกำรบริกำร
สำหรับโครงกำรจั
้งหน่วยงำนใหม่
ระดับดชตัำนำญกำรพิ
เศษ ข้อททีี่ถ่ยูกังต้องตำม
ำ )นกำรจัดทำวำระกำรประชุม
เกณฑ์ที่กำหนดแล้ไม่วไดด้ทำเนิ
ซึ่งในกำรเขียนวำระกำรประชุมต้องสรุปรำยละเอียด
และเหตุผลกำรเสนอโครงกำรจัดตั้ง ให้มีควำมชัดเจน ผู้
ปฏิบัติต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเขียนวำระ
แล้วนำเสนอหัวหน้ำงำน ผ่ำนผู้อำนวยกำรกอง ผ่ำนรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และอธิกำรบดี เพื่อเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำกำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่
(การกากับตรวจสอบ) และเมื่อสภำมหำวิทยำลัยมีมติ
อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงำนภำยในแล้ว ดำเนินกำรจัดทำ
ประกำศจัดตั้งหน่วยงำนภำยใน และประกำศแบ่งส่วน
หน่วยงำนภำยใน พร้อมแจ้งเวียนทุกหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัยให้รับทรำบทั่วกัน ซึ่งเป็นงำนที่รับผิดชอบ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนกำร ผลงำนที่ปฏิบัติมีควำม
ถูกต้องเป็นไปตำมเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และทันเวลำที่
กำหนด (คุณภาพของงาน)
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งานเดิม
3.2 : วิเคราะห์และกาหนดกรอบอัตรากาลัง
สายวิชาการ
การปฏิบัติงาน : งำนที่ปฏิบัติกำรในวิเครำะห์และ
กำหนดกรอบอัตรำกำลังสำยวิชำกำร ผู้ปฏิบัติได้
ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบกำร
วิเครำะห์และกำหนดกรอบอัตรำกำลัง โดยประสำนงำน
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลมำประกอบกำร
วิเครำะห์และกำหนดกรอบอัตรำกำลังสำยวิชำกำร
ได้แก่ คณะ/วิทยำลัย, สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน, สถำบันวิจัยและพัฒนำ ซึ่งข้อมูลที่ต้องใช้ เช่น
จำนวนนักศึกษำ จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร แผนกำร
เปิดสำขำวิชำใหม่ ภำระงำนสอนของอำจำรย์ ข้อมูล
กำรทำวิจัย ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะต้องมีควำมถูกต้อง ผู้
ปฏิบัติจึงใช้วิธีกำหนดรูปแบบ ควำมต้องกำรข้อมูล ส่ง
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลตำมรูปแบบที่ร้อง
ขอ (มีการตัดสินใจด้วยตัวเอง)
เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วนำมำตรวจสอบ และ
วิเครำะห์หำจำนวนอัตรำกำลังที่พึงมี โดยใน
กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลนำโปรแกรม Microsoft
office Excel มำเป็นเครื่องมือช่วยในกำรประมวลผลใน
กำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
(ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์) ในกำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังสำย
วิชำกำรเป็นกำรกำหนดกรอบระยะยำว 4 ปี จึงเป็นงำน
ที่ต้องใช้ควำมละเอียด รอบคอบ และควำมถูกต้อง ใน
กำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังให้มีควำมเหมำะสมกับ
องค์กร (เป็นงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หลากหลาย)
จำกนั้นนำข้อมูลเสนอหัวหน้ำงำน ผ่ำนผู้อำนวยกำรกอง
ผ่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และอธิกำรบดี (การ
กากับตรวจสอบ) เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรวิเครำะห์
และกำหนดกรอบอัตรำกำลัง พิจำรณำ

งานใหม่
3.2 : วิเคราะห์และกาหนดกรอบอัตรากาลัง
สายวิชาการ
การปฏิบัติงาน : งำนที่ปฏิบัติกำรในวิเครำะห์และ
กำหนดกรอบอัตรำกำลังสำยวิชำกำร ผู้ปฏิบัติ
ดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำรอัตรำกำลังของ
หน่วยงำนในคณะ/วิทยำลัย ครำวละ 4 ปี เพื่อจะได้รู้
ควำมต้องอัตรำกำลังของแต่ละคณะ/วิทยำลัย และ
ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบกำร
วิเครำะห์และกำหนดกรอบอัตรำกำลัง โดย
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลมำ
ประกอบกำรวิเครำะห์และกำหนดกรอบอัตรำกำลังสำย
วิชำกำร ได้แก่ คณะ/วิทยำลัย, สำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน, สถำบันวิจัยและพัฒนำ ซึ่งข้อมูลที่
ต้องใช้ เช่น จำนวนนักศึกษำ จำนวนบุคลำกรสำย
วิชำกำร แผนกำรเปิดสำขำวิชำใหม่ ภำระงำนสอนของ
อำจำรย์ ข้อมูลกำรทำวิจัย ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะต้องมี
ควำมถูกต้อง ผู้ปฏิบัติจึงใช้วิธีกำหนดรูปแบบ ควำม
ต้องกำรข้อมูล ส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล
ตำมรูปแบบที่ร้องขอ (มีการตัดสินใจด้วยตัวเอง) หำก
หน่วยงำนหรือบุคลกรที่จัดทำข้อมูลไม่เข้ำใจ ก็อธิบำย
ชี้แจงเหตุผลในกำรจัดทำข้อมูลให้เกิดควำมเข้ำใจ
ตรงกัน
เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วนำมำตรวจสอบ และ
วิเครำะห์หำจำนวนอัตรำกำลังที่พึงมี โดยใน
กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลนำโปรแกรม Microsoft
office Excel มำเป็นเครื่องมือช่วยในกำรประมวลผล
ในกำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังให้มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น (ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์) ในกำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังสำย
วิชำกำรเป็นกำรกำหนดกรอบระยะยำว 4 ปี โดยนำ
แผนยุทธศำสตร์ที่มหำวิทยำลัยกำหนดมำประกอบกำร
กำหนดกรอบอัตรำกำลังให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
(เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติ) จึงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมละเอียด รอบคอบ
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งานเดิม
กรณีหำกคณะกรรมกำรมีมติให้ปรับแก้ข้อมูล
หรือข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ดำเนินกำรปรับแก้ข้อมูลให้มี
ควำมสมบูรณ์
หำกคณะกรรมกำรฯ ให้ควำมเห็นชอบกำหนด
กรอบอัตรำกำลังแล้ว จัดทำวำระเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลประจำมหำวิทยำลัย พิจำรณำ โดย
บันทึกเสนอหัวหน้ำงำน ผ่ำนผู้อำนวยกำรกอง ผ่ำนรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และอธิกำรบดี (การกากับ
ตรวจสอบ) หำกคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจำ
มหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบแล้ว จัดทำวำระเสนอ
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กรอบอัตรำกำลังสำยวิชำกำร ซึ่งเป็นงำนที่รับผิดชอบ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนกำร ผลงำนที่ปฏิบัติมีควำม
ถูกต้องเป็นไปตำมเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และทันเวลำที่
กำหนด (คุณภาพของงาน)

งานใหม่
และควำมถูกต้อง ในกำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังให้มี
ควำมเหมำะสมกับองค์กร (เป็นงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
หลากหลาย) จำกนั้นนำข้อมูลเสนอหัวหน้ำงำน ผ่ำน
ผู้อำนวยกำรกอง ผ่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และ
อธิกำรบดี (การกากับตรวจสอบ) เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมกำรวิเครำะห์และกำหนดกรอบอัตรำกำลัง
พิจำรณำ
กรณีหำกคณะกรรมกำรมีมติให้ปรับแก้ข้อมูล
หรือข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ดำเนินกำรปรับแก้ข้อมูลให้มี
ควำมสมบูรณ์
หำกคณะกรรมกำรฯ ให้ควำมเห็นชอบกำหนด
กรอบอัตรำกำลังแล้ว จัดทำวำระเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลประจำมหำวิทยำลัย พิจำรณำ โดย
บันทึกเสนอหัวหน้ำงำน ผ่ำนผู้อำนวยกำรกอง ผ่ำนรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และอธิกำรบดี (การกากับ
ตรวจสอบ) หำกคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจำ
มหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบแล้ว จัดทำวำระเสนอ
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กรอบอัตรำกำลังสำยวิชำกำร ซึ่งเป็นงำนที่รับผิดชอบ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนกำร ผลงำนที่ปฏิบัติมีควำม
ถูกต้องเป็นไปตำมเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และทันเวลำที่
กำหนด (คุณภาพของงาน)

3.3 : วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดสรรอัตรากาลัง
สายวิชาการ และสายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน : งำนที่ปฏิบัติกำรในวิเครำะห์
ข้อมูลประกอบกำรจัดสรรอัตรำกำลังสำยวิชำกำร และ
สำยสนับสนุน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรจัดสรรอัตรำกำลัง
สำยวิชำกำร ผู้ปฏิบัติต้องดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล เช่น
จำนวนนักศึกษำ จำนวนบุคลำกร แผนกำรเปิด
สำขำวิชำใหม่ ภำระงำนสอนของอำจำรย์ เพื่อนำมำ
วิเครำะห์ เปรียบเทียบ ประมวลผลหำจำนวน

3.3 : วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดสรรอัตรากาลัง
สายวิชาการ และสายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน : งำนที่ปฏิบัติกำรในวิเครำะห์
ข้อมูลประกอบกำรจัดสรรอัตรำกำลังสำยวิชำกำร และ
สำยสนับสนุน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรจัดสรรอัตรำกำลัง
สำยวิชำกำร ผู้ปฏิบัติต้องดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล เช่น
จำนวนนักศึกษำ จำนวนบุคลำกร แผนกำรเปิด
สำขำวิชำใหม่ ภำระงำนสอนของอำจำรย์ เพื่อนำมำ
วิเครำะห์ เปรียบเทียบ ประมวลผลหำจำนวน
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งานเดิม
อัตรำกำลังที่พึงมีตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็น
ของแต่ละสำขำวิชำ ซึ่งต้องใช้ควำมละเอียด รอบคอบ
และมีประสบกำรณ์ในกำรจัดทำข้อมูล (เป็นงานที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน หลากหลาย)
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษำ แผนกำร
เปิดสำขำวิชำใหม่ และภำระงำนสอนของอำจำรย์ ต้อง
ประสำนงำนกับสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
และคณะ/วิทยำลัย ซึ่งข้อมูลที่ใช้มีควำมหลำกหลำย ผู้
ปฏิบัติจึงใช้วิธีกำหนดรูปแบบ สร้ำงแบบฟอร์มเพื่อขอ
ข้อมูล และส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลตำม
รูปแบบที่ร้องขอ (มีการตัดสินใจด้วยตัวเอง) และใน
กระบวนกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบข้อมูลผู้ปฏิบัตินำ
โปรแกรม Microsoft office Excel มำเป็นเครื่องมือ
ช่วยในกำรประมวลผลข้อมูลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
(ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์)
ทั้งนี้กำรจัดสรรอัตรำกำลังสำยวิชำกำรต้องเป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรจัดสรรที่มหำวิทยำลัยกำหนด และต้องไม่
เกินกรอบอัตรำกำลัง 4 ปี ที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
แล้ว
สำหรับกำรจัดสรรอัตรำกำลังสำยสำยสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติต้องดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล เช่น ภำระงำน
ของบุคลำกรสำยสนับสนุน จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน เพื่อนำมำวิเครำะห์ เปรียบเทียบ
ประมวลผล หำจำนวนอัตรำกำลังที่พึงมีตำมควำม
เหมำะสมและควำมจำเป็นของแต่ละหน่วยงำน ซึ่งต้อง
ใช้ควำมละเอียด รอบคอบ และมีประสบกำรณ์ในกำร
จัดทำข้อมูล (เป็นงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หลากหลาย)
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำระงำนของบุคลำกรสำย
สนับสนุน ต้องประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัย ซึง่ แต่ละหน่วยงำนจะมีภำรกิจแตกต่ำงกัน
ผู้ปฏิบัติจึงใช้วิธีกำหนดรูปแบบ สร้ำงแบบฟอร์มเพื่อขอ
ข้อมูล และส่งให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล

งานใหม่
อัตรำกำลังที่พึงมีตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็น
ของแต่ละสำขำวิชำ ซึ่งต้องใช้ควำมละเอียด รอบคอบ
และมีประสบกำรณ์ในกำรจัดทำข้อมูล (เป็นงานที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน หลากหลาย)
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษำ แผนกำร
เปิดสำขำวิชำใหม่ และภำระงำนสอนของอำจำรย์ ต้อง
ประสำนงำนกับสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
และคณะ/วิทยำลัย ซึ่งข้อมูลที่ใช้มีควำมหลำกหลำย ผู้
ปฏิบัติจึงใช้วิธีกำหนดรูปแบบ สร้ำงแบบฟอร์มเพื่อขอ
ข้อมูล และส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลตำม
รูปแบบที่ร้องขอ (มีการตัดสินใจด้วยตัวเอง) โดยกอง
บริหำรงำนบุคคลเชิญผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน คณบดี/ผู้อำนวยกำร
วิทยำลัยและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติประชุมทำควำมเข้ำใจ
ร่วมกันในกำรจัดทำข้อมูลตำมรูปแบบที่กำหนด และใน
กระบวนกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบข้อมูลผู้ปฏิบัตินำ
โปรแกรม Microsoft office Excel มำเป็นเครื่องมือ
ช่วยในกำรประมวลผลข้อมูลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
(ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์)
ทั้งนี้กำรจัดสรรอัตรำกำลังสำยวิชำกำรต้องเป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรจัดสรรที่มหำวิทยำลัยกำหนด และต้อง
ไม่เกินกรอบอัตรำกำลัง 4 ปี ที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
แล้ว
สำหรับกำรจัดสรรอัตรำกำลังสำยสำยสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติต้องดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล เช่น ภำระงำน
ของบุคลำกรสำยสนับสนุน จำนวนบุคลำกรสำย
วิชำกำร และสำยสนับสนุน เพื่อนำมำวิเครำะห์
เปรียบเทียบ ประมวลผล หำจำนวนอัตรำกำลังที่พึงมี
ตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็นของแต่ละ
หน่วยงำน ซึ่งต้องใช้ควำมละเอียด รอบคอบ และมี
ประสบกำรณ์ในกำรจัดทำข้อมูล (เป็นงานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน หลากหลาย)
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งานเดิม
ตำมรูปแบบที่ร้องขอ (มีการตัดสินใจด้วยตัวเอง) และใน
กระบวนกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบข้อมูลผู้ปฏิบัตินำ
โปรแกรม Microsoft office Excel มำเป็นเครื่องมือ
ช่วยในกำรประมวลผลข้อมูลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
(ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์)
ทั้งนี้กำรจัดสรรอัตรำกำลังสำยสนับสนุนต้องเป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรจัดสรรที่มหำวิทยำลัยกำหนด และต้องไม่
เกินกรอบอัตรำกำลัง 4 ปี ที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
แล้ว
เมื่อจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินกำร
จัดทำวำระเสนอคณะกรรมกำร พิจำรณำ โดยบันทึก
เสนอหัวหน้ำงำน ผ่ำนผู้อำนวยกำรกอง ผ่ำนรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และอธิกำรบดี (การกากับ
ตรวจสอบ) เมื่อคณะกรรมกำรมีมติกำรจัดสรร
อัตรำกำลังแล้ว ดำเนินกำรทำหนังสือแจ้งหน่วยงำนและ
ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นงำนที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นจน
จบกระบวนกำร ผลงำนที่ปฏิบัติมีควำมถูกต้อง ทันเวลำ
ผู้บริหำรและหน่วยงำนมีควำมพึงพอใจในผลกำร
ปฏิบัติงำน (คุณภาพของงาน)

งานใหม่
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำระงำนของบุคลำกร
สำยสนับสนุน ต้องประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัย ซึ่งแต่ละหน่วยงำนจะมีภำรกิจแตกต่ำง
กัน ผู้ปฏิบัติจึงใช้วิธีกำหนดรูปแบบ สร้ำงแบบฟอร์ม
เพื่อขอข้อมูล และส่งให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำ
ข้อมูลตำมรูปแบบที่ร้องขอ (มีการตัดสินใจด้วยตัวเอง)
โดยกองบริหำรงำนบุคคลเชิญหัวหน้ำหน่วยงำนและ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติประชุมทำควำมเข้ำใจร่วมกันในกำร
จัดทำข้อมูลตำมรูปแบบที่กำหนด และในกระบวนกำร
วิเครำะห์ เปรียบเทียบข้อมูลผู้ปฏิบัตินำโปรแกรม
Microsoft office Excel มำเป็นเครื่องมือช่วยในกำร
ประมวลผลข้อมูลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
(ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์)
ทั้งนี้กำรจัดสรรอัตรำกำลังสำยสนับสนุนต้องเป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรจัดสรรที่มหำวิทยำลัยกำหนด และต้อง
ไม่เกินกรอบอัตรำกำลัง 4 ปี ที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
แล้ว
เมื่อจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินกำร
จัดทำวำระเสนอคณะกรรมกำร พิจำรณำ โดยบันทึก
เสนอหัวหน้ำงำน ผ่ำนผู้อำนวยกำรกอง ผ่ำนรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และอธิกำรบดี (การกากับ
ตรวจสอบ) เมื่อคณะกรรมกำรมีมติกำรจัดสรร
อัตรำกำลังแล้ว ดำเนินกำรทำหนังสือแจ้งหน่วยงำน
และฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นงำนที่รับผิดชอบตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบกระบวนกำร ผลงำนที่ปฏิบัติมีควำม
ถูกต้อง ทันเวลำ ผู้บริหำรและหน่วยงำนมีควำมพึง
พอใจในผลกำรปฏิบัติงำน (คุณภาพของงาน)

3.4 : จัดเก็บข้อมูลอัตรากาลัง และให้บริการข้อมูล
แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
การปฏิบัติงาน : งำนที่ปฏิบัติในกำรจัดเก็บข้อมูล
อัตรำกำลัง และให้บริกำรข้อมูลแก่หน่วยงำนภำยใน

3.4 : จัดเก็บข้อมูลอัตรากาลัง และให้บริการข้อมูล
แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
การปฏิบัติงาน : งำนที่ปฏิบัติในกำรจัดเก็บข้อมูล
อัตรำกำลัง และให้บริกำรข้อมูลแก่หน่วยงำนภำยใน
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และหน่วยงำนภำยนอก ผู้ปฏิบัติดำเนินกำรบันทึกข้อมูล
อัตรำกำลังที่ได้รับจัดสรรจำกรัฐบำล และจำกกำรตั้ง
อัตรำโดยใช้งบประมำณเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลของ
มหำวิทยำลัย
กรณีให้บริกำรข้อมูลอัตรำกำลังแก่หน่วยงำนภำยใน
และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย ผู้ปฏิบัติจัดทำข้อมูล
ตำมรูปแบบที่หน่วยงำน/ผู้บริหำร/ผู้รับบริกำร ร้องขอ
ในกำรเก็บข้อมูลอัตรำกำลังของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์มีรำยละเอียดลึกมำกต้องใช้
ควำมละเอียด รอบคอบ และมีประสบกำรณ์ในกำร
จัดทำข้อมูล (เป็นงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หลากหลาย)
ผู้ปฏิบัติประสำนกับหน่วยงำนหรือผู้รับบริกำร สอบถำม
ควำมต้องกำรข้อมูลให้ชัดเจน ว่ำต้องกำรข้อมูลรูปแบบ
ใด หำกหน่วยงำนหรือผู้รับบริกำรไม่เข้ำใจก็จัดทำข้อมูล
เป็นตัวอย่ำงส่งให้หน่วยงำนหรือผู้รับบริกำรดู (มีการ
ตัดสินใจด้วยตัวเอง)
เมื่อจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกเสนอหัวหน้ำ
งำน และผู้อำนวยกำรกอง (การกากับตรวจสอบ)
กรณีให้บริกำรข้อมูลอัตรำกำลังแก่หน่วยงำน
ภำยนอก เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
หรือ สำนักงำน ก.พ. เป็นต้น ผู้ปฏิบัติจัดทำข้อมูลตำม
รูปแบบที่หน่วยงำนร้องขอ หำกเกิดควำมไม่เข้ำใจ ผู้
ปฏิบัติประสำนกับหน่วยงำนภำยนอก สอบถำมควำม
ต้องกำรข้อมูลให้ชัดเจน ว่ำต้องกำรข้อมูลรูปแบบใด
เมื่อจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกเสนอหัวหน้ำ
งำน ผ่ำนผู้อำนวยกำรกอง ผ่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร และอธิกำรบดี ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงำนที่ร้อง
ขอ(การกากับตรวจสอบ)
และในกำรให้บริกำรข้อมูลอัตรำกำลังยังรวมถึงกำร
ให้บริกำรตอบคำถำมเกี่ยวกับชื่อบุคลำกร ชื่อตำแหน่ง
ในสำยงำนของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสังกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ แก่

งานใหม่
และหน่วยงำนภำยนอก ผู้ปฏิบัติดำเนินกำรบันทึก
ข้อมูลอัตรำกำลังที่ได้รับจัดสรรจำกรัฐบำล และจำก
กำรตั้งอัตรำโดยใช้งบประมำณเงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลของมหำวิทยำลัย
กรณีให้บริกำรข้อมูลอัตรำกำลังแก่หน่วยงำน
ภำยในและบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย ผู้ปฏิบัติจัดทำ
ข้อมูลตำมรูปแบบที่หน่วยงำน/ผู้บริหำร/ผู้รับบริกำร
ร้องขอ ในกำรเก็บข้อมูลอัตรำกำลังของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์มีรำยละเอียดลึกมำก
ต้องใช้ควำมละเอียด รอบคอบ และมีประสบกำรณ์ใน
กำรจัดทำข้อมูล (เป็นงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
หลากหลาย) ผู้ปฏิบัติประสำนกับหน่วยงำนหรือ
ผู้รับบริกำร สอบถำมควำมต้องกำรข้อมูลให้ชัดเจน ว่ำ
ต้องกำรข้อมูลรูปแบบใด หำกหน่วยงำนหรือ
ผู้รับบริกำรไม่เข้ำใจก็จัดทำข้อมูลเป็นตัวอย่ำงส่งให้
หน่วยงำนหรือผู้รับบริกำรดู (มีการตัดสินใจด้วยตัวเอง)
เมื่อจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกเสนอหัวหน้ำ
งำน และผู้อำนวยกำรกอง (การกากับตรวจสอบ)
กรณีให้บริกำรข้อมูลอัตรำกำลังแก่หน่วยงำน
ภำยนอก เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
หรือ สำนักงำน ก.พ. เป็นต้น ผู้ปฏิบัติจัดทำข้อมูลตำม
รูปแบบที่หน่วยงำนร้องขอ หำกเกิดควำมไม่เข้ำใจ ผู้
ปฏิบัติประสำนกับหน่วยงำนภำยนอก สอบถำมควำม
ต้องกำรข้อมูลให้ชัดเจน ว่ำต้องกำรข้อมูลรูปแบบใด
เมื่อจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกเสนอหัวหน้ำ
งำน ผ่ำนผู้อำนวยกำรกอง ผ่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร และอธิกำรบดี ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงำนที่ร้อง
ขอ(การกากับตรวจสอบ)
และในกำรให้บริกำรข้อมูลอัตรำกำลังยังรวมถึงกำร
ให้บริกำรตอบคำถำมเกี่ยวกับชื่อบุคลำกร ชื่อตำแหน่ง
ในสำยงำนของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสังกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ แก่
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บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยและองค์กรภำยนอก เช่น
ธนำคำรต่ำงๆ ผลงำนที่ปฏิบัติมีควำมถูกต้อง ทันเวลำ
ผู้บริหำร หน่วยงำน และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจใน
ผลกำรปฏิบัติงำน (คุณภาพของงาน)

งานใหม่
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยและองค์กรภำยนอก เช่น
ธนำคำรต่ำงๆ
และถึงสิ้นปีงบประมำณสรุปจำนวนอัตรำกำลัง
ทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน โดยแยกประเภท
ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
เสนอผู้บริหำรและเผยแพร่ให้หน่วยงำนในสังกัด
มหำวิทยำลัยเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์
ในกำรปฏิบัติ ผลงำนที่ปฏิบัติมีควำมถูกต้อง ทันเวลำ
ผู้บริหำร หน่วยงำน และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจใน
ผลกำรปฏิบัติงำน (คุณภาพของงาน)

