สํานักงานอธิการบดี แบงงานภายในออกเปน 6 กอง 2 กลุมงาน ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา
4. กองพัฒนาระบบบริหาร
5. กองคลังและพัสดุ
6. กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
7. กลุมงานกฎหมายและวินัย
8. กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบบริหารจัดการงานดานการสนับสนุน
งาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
2. จัดทําและประสานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนแมบทของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
3. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจาณาของผูบริหารในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงานหรือ
โครงการของมหาวิทยาลัยการจัดทําและวิเคราะหแผนงานและโครงการจัดตั้งงบประมาณประจําปของ
มหาวิทยาลัย
4. ติดตามเรงรัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแผน
และโครงการที่กําหนด
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
6. ดําเนินเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานชวยอํานวยการในสวนงานเลขานุการ
งานสวัสดิการ
7. ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
8. จัดตั้งฐานขอมูลสารสนเทศของสํานัก ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสํานักให
ทันสมัยอยูเสมอ และสอดคลองกับระบบสารสนเทศของหนวยงานกลางของรัฐ เชน ระบบ GFMIS และระบบ
การจายตรงเงินเดือนที่รัฐบังคับใช
9. ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม งานยานพาหนะ และงานประชาสัมพันธ
ของสํานักและมหาวิทยาลัย
10. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา บริการแนะแนวและจัดหางาน บริการปองกันอุบัติเหตุ
งานดานนักศึกษาวิชาทหาร และทุนการศึกษา
11. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความผิดการละเมิดและงานคดี
ที่มีอยูในอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย
12. ดําเนินการเกี่ยวกับบริการการศึกษาและบริการวิชาการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
13. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการรายได ทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัย

14. ดําเนินการเกี่ยวกับ การใหบริการฝกอาชีพแกประชาชน และผูสนใจ รวมทั้งการประสานเพื่อให
นักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ
15. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
16. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
17. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

สํานักงานอธิการ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในงานดานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงาน
ประชุมของสํานักงานและมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการ
3. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรและฝกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานวิเคราะหอัตรากําลัง และกําหนดตําแหนง ใหแกบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย
5. ดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนดทะเบียนตําแหนงทางวิชาการ และตําแหนงผูบริหาร
6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบรรจุแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย
7. ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบของมหาวิทยาลัย
8. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
กองพัฒนาระบบบริหาร แบงงานภายในออกเปน 5 งาน ไดแก
1. งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและขอบังคับ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
ความรับผิดชอบทั้งที่สวนราชการ สวนกลางและมหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อปฏิบัติและแนะนําใหคําปรึกษาแก
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวขอ

1.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของกองพัฒนาระบบบริหาร
1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุมของกองพัฒนาระบบบริหาร และคณะกรรมการชุดตางๆที่เกี่ยวของ
1.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุของกองพัฒนาระบบบริหาร
1.5 ดําเนินการ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ ของกองพัฒนาระบบบริหาร
1.6 ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว และลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง
1.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทตาง ๆ ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555
1.8 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการเปนขาราชการ หนังสือรับรอง
การเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหนังสือรับรองผลงานที่เคยปฏิบัติในมหาวิทยาลัย
1.9 ดําเนินการ เกี่ยวกับการ จัดทําขอมูล สถิติ การลาประเภทตางๆ ในระบบสารสนเทศ ( MIS) และ
ใหบริการเกี่ยวกับขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.10 ดําเนินการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภทที่สังกัดมหาวิทยยาลั
1.11 ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1.12 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดกองพั
ของ ฒนาระบบบริหาร
1.13 ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
1.14 ดําเนินการเกี่ยวกับงานของชมรมผูอาวุโสของมหาวิทยาลัย
1.15 ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการอุบัติเหตุสวนบุคคลหมูใหแกครู บุคลากรทางการศึกษา
1.16 ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
1.17 จัดทํารายงานประจําปและรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของกองพัฒนาระบบบริหาร
1.18 ประสาน ติดตาม และรายงานเรื่องเรงดวนตอผูบังคับบัญชา
1.19 ติดตอประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
1.20 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
1.21 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานวิเคราะหอัตรากําลัง กําหนดตําแหนง และพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบเกี่ยวกับ
2.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ทั้งที่
หนวยงานกลางของรัฐกําหนด และมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อปฏิบัติและแนะนําใหคําปรึกษาแกหนวยงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวของ
2.2 ศึกษา วิเคราะหและรวบรวมปญหาเกี่ยวกับระบบงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา และปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย
2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 ศึกษาและวิเคราะหภาระงานของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทํา กรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย วิชาการ และสาย สนับสนุน วิชาการ
กรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการและกรอบอัตรากําลังลูกจางประจํา

2.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและเลื่อนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และบุคลากร ประเภทอื่น ของมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน
วิชาการ)
2.6 ดําเนินการเกี่ยวกับ การประเมินบุคคล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ประเภท
วิชาชีพเฉพาะและ ประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภททั่วไป สําหรับขาราชการพลเรือน
ใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
2.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตําแหนง การยายสายงาน และออกคําสั่งแตงตั้ง เลื่อนระดับ สาย
สนับสนุนวิชาการ
2.8 ดําเนินการตามมาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และหนวยงานกลางของรัฐที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
2.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัย
2.10 จัดทํารายละเอียดของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ทั้งที่ผานการประเมินและ ไมผานการ
ประเมินเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
2.11 ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2.12 ดําเนินการจัดทําโลและพิธีมอบโลแกผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย การดวันเกิดและการดแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ
2.13 จัดทําสถิติขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิเคราะหอัตรากําลัง และกําหนดตําแหนง เพื่อบริการ
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
2.14 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการฝกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.15 ดําเนินการเกี่ยวกับงานปฐมนิเทศบุคลากรใหมของมหาวิทยาลัย
2.16 ดําเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย
2.17 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการอุทธรณและรองทุกขของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.18 ดําเนินการเกี่ยวกับการ ไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและ
ตางประเทศ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การ ไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549
2.19 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
2.20 ติดตอประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
2.21 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
2.22 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานสรรหาและบรรจุ แตงตั้ง รับผิดชอบเกี่ยวกับ

3.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และขอบังคับของทางราชการ เพื่อ
ปฏิบัติและแนะนําใหคําปรึกษาแกหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
3.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การสอบแขงขัน การเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุแตงตั้งเขา
รับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
3.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล ของผูสมัครงานกับมหาวิทยาลัย ผูผาน
การคัดเลือก
การแขงขันและการเลือกสรร เขาในระบบสารสนเทศ (MIS)
3.4 ตรวจสอบคุณวุฒิและประวัติผูผานการคัดเลือก การแขงขันและการเลือกสรร
3.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการ / ลูกจางประจํา / พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย
3.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการ บรรจุกลับเขารับราชการ
3.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการ รับโอน ยาย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
3.8 ดําเนินการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้งบุคลากร การขอกลับเขารับราชการ การโอน ยาย
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการ รับรองคุณวุฒิทั้งในและตางประเทศ เพื่อกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
3.10 ดําเนินการเกี่ยวกับการ ปรับอัตราเงินเดือน / คาจาง ใหไดรับตามคุณวุฒิ
3.11 ดําเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ / ลาออกจากการปฏิบัติงาน
3.12 จัดทําแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของระบบสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
3.13 ดําเนินการเกี่ยวกับ งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนสวัสดิการ
คารักษาพยาบาลของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.14 ติดตอประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
3.15 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
3.16 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
4. งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและขอบังคับที่เกี่ยวกังานในหน
บ
าที่ความ
รับผิดชอบทั้งในสวนราชการ สวนกลาง และมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อปฏิบัติและแนะนําใหคําปรึกษาแกหนวยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวของ
4.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา /
พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / และลูกจางชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัย
4.3 จัดทําฐานขอมูลระบบทะเบียน ประวัติบุคลากรของมหาวิทยาลัในระบบสารสนเทศ
ย
MIS)
(
4.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบําเหน็จความชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

4.5 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัย
4.6 ดําเนินการเลื่อนระดับเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สาย วิชาการ) ใหสูงขึ้น ใน
กรณีที่รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป
4.7 ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการจายตรงรวมกับกรมบัญชีกลาง
4.8 ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ บําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา การขอรับ
เงินจากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการซึ่งจด
ทะเบียนแลว (กสจ.) และงานขอรับบําเหน็จดํารงชีพ 65 ป /บําเหน็จตกทอดกรณีถึงแกความตาย
4.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณทุกชั้นตราใหกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัย
4.10 ดําเนินการเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงศพ
4.11 ติดตอประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
4.12 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
4.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

