หน่วยงาน สานักงานวิทยาเขตตรัง
แผนกบุคลากร งานบริหารกิจการทั่วไป
มีหน้าที่ในการสนับสนุนการทางานของหน่วยงานโดยให้บริการ ประสานงาน และอานวยความสะดวก
แก่บุคลากรภายในวิทยาเขตตรังอย่างมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล ตามภารกิจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การสรรหา การสอบ การบรรจุ การจ้าง การแต่งตั้ง การโอนย้าย การลาออก การจัดทาทะเบียน
ประวัติ การเลื่ อนเงิน เดือนค่าตอบแทน การจัดทาภาระงาน การเลื่ อนตาแหน่ง การส่ งเสริมและพัฒ นา
สมรรถนะบุคลากร การออกหนังสือรับรอง จัดสวัสดิการบุคลากร งานประกันสังคม การพิจารณาดาเนินการ
ทางวินัย การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดเก็บข้อมูลบุคลากร การลา ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบบั ญ ชี ส ามมิ ติ ข้ อ มู ล ในระบบกรมบั ญ ชี ก ลาง ข้ อ มู ล ในระบบท าเนี ย บหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ การให้
คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนประสานการทางานให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในวิทยาเขตตรัง และบุคคลภายนอก
3. มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป้าหมาย
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 สนับสนุนประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในวิทยาเขตตรัง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด บุคลากรได้รับความสะดวก มีความสุขในการทางาน
1.2 บริหารจัดการและจัดระบบงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.3 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและนาระบบสารสนเทศมาให้ในการ
ปฏิบัติงาน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรภายในวิทยาเขตรัง ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
2.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามสายงาน
2.3 มีระบบการบริหารจัดการด้านสารสนเทศที่นามาใช้ในการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และบุคลากรภายนอก

กระบวนการรับสมัครงาน
ที่
1.

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
ลงทะเบียนรับ

ตรวจสอบความถูกต้อง
(กรณีถูกต้องสมบูรณ์)
2.

เสนอ
หัวหน้างาน
3.

4.

5.

6.

เสนอ ผอ.สนง

เสนอ รองฯ

จัดส่งหนังสือ/ลง
ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดงาน
ลงทะเบียนรับหนังสือที่ รองฯ
อนุมัติให้เปิดรับสมัครลูกจ้าง
ชั่วคราว/พนักงานราชการ
ในทะเบียนรับแผนกบุคลากร
ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น อัตรา
ว่าง ชื่อตาแหน่ง เงินเดือน
คุณวุฒิ ระยะเวลาการจ้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
หากไม่ถูกต้อง ติดต่อสังกัดให้
แก้ไข
หากถูกต้อง ให้ดาเนินการต่อไป
จัดทาหนังสือ ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
3. นาส่งหนังสือคาสั่งให้กรรมการ
4. กาหนดวันชาระเงินผ่านระบบ
Payment ธนาคารกรุงไทย
เสนอ หัวหน้างาน
พิจารณาหนังสือ
และลงนามห้อยท้าย
เสนอ ผู้อานวยการสานักงาน
พิจารณาหนังสือ
และลงนามห้อยท้าย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

เจ้าหน้าที่
แผนกบุคลากร

30 นาที

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

1 วัน

แผนกบุคลากร/
หัวหน้างาน

1 วัน

ผู้อานวยการ
สานักงาน

1 วัน

รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตตรัง/
ผู้รักษาราชการแทน

2 ชั่วโมง

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
พิจารณาลงนามหนังสือ

จัดส่งหนังสือถึง กก.สอบ และ ธ.
กรุงไทย สาขามทร.ศรีวิชัย
ลงประกาศรับสมัครงานในระบบ
สมัครงานออนไลน์ /วิทยาเขตตรัง
และช่องทางอื่น ๆ

กระบวนการรับสมัครงาน (ต่อ)
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
ในช่วงระยะเวลา
การรับสมัครงานออนไลน์

7.

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
8.

9.

ดาเนินการสอบ
ข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านข้อเขียน

10.

11.

ดาเนินการสอบ
สัมภาษณ์

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

-เปิดระบบสมัครงานออนไลน์
-ติดต่อประสานและแก้ไขปัญหากับ
เจ้าหน้าที่ ธ.กรุงไทย
กองบริหารงานบุคคล
ผู้ดูแลระบบสมัครงานออนไลน์
5 วันทาการ
กองคลัง เพื่อให้การงานเรียบร้อย
-ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้สมัครงาน
-แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ(ถ้ามี)
-ปิดระบบสมัครงานออนไลน์
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ สู้ มัครใน
ระบบสมัครงานออนไลน์
-ไม่ใช่ (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
-ใช่ ดาเนินการต่อ
จัดทาประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบ
พิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
ประสานเตรียมห้องสอบ/กก.สอบ
วิธีการสอบ/รูปแบบการสอบ
จัดทาแบบฟอร์มการสอบ
ประกาศทางเว็บไซต์วิทยาเขตตรัง
ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงของ
ผู้สมัคร /จัดระเบียบการเข้าสอบ
ดาเนินการสอบ
ประสานงานและแก้ไขปัญหา(ถ้ามี)

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
เอกสารจากคณะกรรมการสอบ
-ไม่ถูกต้อง (แก้ไขให้ถูกต้อง)
-ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ดาเนินการต่อ
จัดทาหนังสือประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
ข้อเขียน
ประกาศทางเว็บไซต์วิทยาเขตตรัง
ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงของ
ผู้สมัคร
จัดระเบียบการเข้าสอบ
ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
ประสานงานและแก้ไขปัญหา(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

4 วัน

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

1 วัน

หัวหน้าแผนก
บุคลากร/
คณะกรรมการสอบ

5 วัน

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

1 วัน

หัวหน้าแผนก
บุคลากร/
คณะกรรมการสอบ

กระบวนการรับสมัครงาน (ต่อ)
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
ประกาศผลการสอบ
และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

12.

13.

จัดเก็บข้อมูลการรับสมัครงาน

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
เอกสารจากคณะกรรมการสอบ
-ไม่ถูกต้อง (แก้ไขให้ถูกต้อง)
-ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ดาเนินการต่อ
จัดทาหนังสือประกาศผลการสอบ
และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศทางเว็บไซต์วิทยาเขตตรัง
จัดเก็บข้อมูลทางสถิติการรับสมัคร
งาน
จัดทาฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผูผ้ ่าน
การสอบแข่งขันเป็นเวลา 2 ปี กลุม่
-ลูกจ้างชั่วคราว
-พนักงานราชการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5 วัน

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

1 ชั่วโมง

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

ภาคผนวก
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
2.คู่มือการใช้งานระบบรั บ สมัครงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ (Manual Apply Job System for Staff)
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปรับปรุงเมื่อ 17/04/63

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่

1.

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
ลงทะเบียนรับ

ศึกษา ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
2.

3.

จัดประชุม
บุคลากร

จัดทาแบบประเมินออนไลน์

4.

ห้วงเวลารอบการประเมิน

5.

รายละเอียดงาน
มหาวิทยาลัย กาหนดวิธีการ
ประเมิน กาหนดตัวชี้วัด เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
ออกประกาศแจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัตโิ ดย
ทั่วกัน
ศึกษาทาความเข้าใจ ประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
วิธีการดาเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
จัดประชุมบุคลากร เพื่อรับทราบ
กาหนดตัวชี้วัดและข้อตกลงการ
ประเมินในรอบการประเมินร่วมกัน
บันทึกการประชุม เสนอความ
คิดเห็นเบื้องต้น รายงานการประชุม
และรวบรวมเสนอต่อผูบ้ ริหาร
-บุคลากรทุกคนจัดทาแบบประเมิน
ในระบบออนไลน์ ตามตัวชี้วัดที่
หน่วยงานกาหนดตามมติที่ประชุม
ในรอบการประเมิน
-ตรวจสอบข้อตกลง ในระบบจัดการ
ข้อตกลงและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
-ติดตามให้บคุ ลากรจัดทาข้อตกลง
ในระบบออนไลน์
-แก้ไขข้อขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้น
และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
-แจ้งให้หัวหน้างานและผู้อานวยการ
ดาเนินการอนุมัติข้อตกลงในระบบ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

เจ้าหน้าที่
แผนกบุคลากร

3 ชั่วโมง

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

ภายใน
เดือนแรก
ของรอบ
การ
ประเมิน

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร/
หัวหน้างาน/
ผู้อานวยการสนง.

ภายใน
เดือนแรก
ของรอบ
การ
ประเมิน

บุคลากรทุกคน/
หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

-ผู้ประเมินให้คาปรึกษาแนะนาผู้รบั
การประเมิน เพื่อการปรับปรุง แก้ไข
พัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เดือนที่สอง
-หากบุคลากรรายใดได้รับ
ถึง
มอบหมายงานเพิ่มเติมให้จัดทา
เดือนทีห่ ก
ข้อตกลงเพิ่มได้
ของรอบ
การ
ประเมิน

ผู้ประเมิน/
ผู้รับการประเมิน

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ต่อ)
ที่

6.

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

7.
กลั่นกรองคะแนน

8.

9.

10.

รายงานผล
บุคลากร

ผลการพิจารณากลั่นกรอง

จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

-เมื่อสิ้นรอบการประเมิน
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่
ได้ทาข้อตกลงกันไว้
4 ชั่วโมง
-นาส่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์รายบุคคล ที่
แผนกบุคลากร
-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคะแนนประเมินให้เป็นไป
ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
-แจ้งให้บุคลากรลงชื่อรับทราบ
คะแนนและทักท้วงกรณีไม่ถูกต้อง
-ยืนยันผลคะแนนประเมินกรณี
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
4 ชั่วโมง
-กรณีผรู้ ับการประเมินไม่ยอมลงชื่อ
ให้ผู้ประเมินจัดหาพยานลงชื่อ ว่าได้
แจ้งผลให้ผู้ถูกประเมินรับทราบแล้ว
-จัดเสนอแบบฟอร์มการประเมินให้
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับลงชื่อกากับ
-รวบรวมข้อมูลเสนอรองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตตรัง
-รายงานผลคะแนนการประเมิน
ต่อรองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
ตรัง และ เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อ
30 นาที
นาเข้ากก.พิจารณากลั่นกรองใน
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
-กองบริหารงานบุคคลแจ้งผลการ
ประชุมกก.พิจารณากลั่นกรองให้
ทราบ
-จัดทาหนังสือประกาศรายชื่อผู้มผี ล
คะแนนระดับดีเยี่ยม ดีเด่น ดีมาก
1 ชั่วโมง
-ประกาศรายชื่อเพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบตั ิราชการในรอบต่อไป
จัดเก็บข้อมูลคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเชิงสถิติ จัดเก็บ
แบบฟอร์มการประเมินรายบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการ
เลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทนให้รางวัล

1 ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร/
ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร/
คณะกรรมการ

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

หัวหน้าแผนก
แผนกบุคลากร

ภาคผนวก
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกาหนดตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 18 มีนาคม
2563

ปรับปรุงเมื่อ 21/04/63

Flow Chart กระบวนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ
ลงทะเบียนรับ

ลงทะเบียนหนังสือทีร่ ับจากแผนกสาร
บรรณโดยผ่านการอนุมัติจากรอง
อธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง

ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ตรวจสอบประเภทของวีซ่า และ
รายละเอียดคุณสมบัติของชาวต่างชาติ

1.
2.

รายละเอียดงาน

(กรณีเอกสารถูกต้อง)

3.

เสนอ
หัวหน้างาน

4.
เสนอ ผอ.
สนง.วข.ตรัง

5.
เสนอรอง
อธิการฯลงนาม

A
A

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
10 นาที

แผนก
บุคลากร

1 ชม.

แผนก
บุคลากร

จัดทาหนังสือดังนี้
1. ทาหนังสือภายนอกเพื่อติดต่อไปยัง
สถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศเพือ่ ขอ
เปลี่ยนประเภทวีซ่าให้เป็น NonImmigrant B
2. ทาหนังสือขออนุญาตทางานคนต่าง
ด้าว (Work permit) ไปยังสานักงาน
5 -7 วันทา
จัดหางานจังหวัดตรัง
3. ทาหนังสือรับรองการจ้างคนต่าง
การ
ด้าว
4. กรอกเอกสารตามแบบฟอร์มของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง/
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
5. จัดทาเอกสารชี้แจงเหตุผลการจ้าง
ชาวต่างชาติ
6.เอกสารแสดงทาเลที่ตั้งของ
หน่วยงาน
เสนอ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
ตรังพิจารณาหนังสือและเอกสาร
1 วัน

เสนอ รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
ตรังพิจารณาหนังสือและลงนาม
เอกสารคนต่างชาติรับหนังสือที่แผนก
บุคลากรเพื่อไปติดต่อขอเปลี่ยน
ประเภทวีซ่าให้เป็นประเภทการทางาน
Non-Immigrant B ที่สถานกงสุลไทย
ณ ต่างประเทศ

15 นาที

แผนก
บุคลากร

แผนก
บุคลากร

แผนก
บุคลากร

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15 นาที

แผนก
บุคลากร

1 ชม.

แผนก
บุคลากร

3 วันทา
การ

แผนก
บุคลากร

1 วัน

แผนก
บุคลากร

แจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว
ทางเว็บไซต์หรือที่สานักงานตรวจคน
เข้าเมืองกันตัง ภายใน 24 ชม.

1 ชม.

แผนก
บุคลากร

ทาหนังสือนาส่งสัญญาจ้างและหนังสือ
คาสั่งจ้าง และสาเนาหนังสืออนุญาต
ทางานคนต่างด้าวให้กับวิทยาลัยการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว

1 ชม.

แผนก
บุคลากร

A
6.

7.

ให้หนังสือแก่คนต่างชาติเพื่อไปติดต่อ
ที่สถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศ

คนต่างชาติรับหนังสือที่แผนกบคลากร
เพื่อติดต่อขอเปลี่ยนประเภทวีซา่ ให้
เป็นประเภท Non-Immigrant B ที่
สถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศ

ตรวจสอบความถูกต้องของ

1.ตรวจสอบความถูกต้องชองวีซ่าคน
ต่างชาติและสาเนา Passport ทุก
หน้าที่มีรายการ

ประเภทวีซา่
(วีซา่ เป็ น Non-Immigrant B)

8.
เสนอรอง
อธิการฯลงนาม

9.

พาชาวต่างชาติไปติดต่อสานักงาน
จัดหางานจังหวัดตรังเพื่อขอหนังสือ
อนุญาตทางานคนต่างด้าว

10.

แจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่าง
ด้าวภายใน 24 ชม.

11.

จัดทาหนังสือนาส่งไปยังวิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

B

1.ทาหนังสือมอบอานาจในการจ้าง
ชาวต่างชาติเพื่อติดต่อสานักจัดหางาน
จังหวัดตรัง
3.ทาหนังสือสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.จัดทาหนังสือคาสั่งจ้างชาวต่างชาติ
5. เสนอเอกสารสาเนาหนังสือ
Passport ของคนต่างชาติให้รอง
อธิการบดีลงนามรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารทุกหน้า
พาคนชาวต่างชาติไปยื่นเอกสารเพื่อ
ติดต่อขอหนังสืออนุญาตทางานคนต่าง
ด้าวที่สานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

ลงข้อมูลเงินเดือนของชาวต่างชาติใน
ระบบฐานเงินเดือน 3 D

20 นาที

แผนก
บุคลากร

แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมทาง
เว็บไซต์

20 นาที

แผนก
บุคลากร

จัดทาแฟ้มข้อมูลประวัติชาวต่างชาติ

30 นาท

แผนก
บุคลากร

B
12.

แจ้งการขึน้ ทะเบียนประกันสังคม
ของชาวต่างชาติ

13.

ลงข้อมูลฐานเงินเดือนชาวต่างชาติ
ในระบบฐานเงินเดือน 3D

14.
จัดทาแฟ้มประวัติ

