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ค าน า 
 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการด าเนินงานสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ของงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะการ
ด าเนินงานการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
ความถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริม
ให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนีข้ึ้นมาให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 

 
นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล 

บุคลากร ระดบัช านาญการ 
กันยายน 2565 
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ส่วนที่ 1 
บริบทมหาวทิยาลัย 

 
ประวัติมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-2076 
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท 
ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม 
สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตร
ครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก 
อู่ทองในปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
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 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

 พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ                
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

 พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี  
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

 พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน 
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

 พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับใช้
ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาต ิ

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
และองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะคร ู
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นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างย่ังยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพื่อให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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             โครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติส านักงานอธิการบดี 
 พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครูเป็น

ส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี 
(แบ่งออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล แผนกการเงิน แผนกพัสดุ)  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู ได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 7 วิทยาลัยครู
แต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี (อาจแบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) คณะวิชา 
(อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) ตามนัยแห่ง
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท าให้แผนกต่าง ๆ  ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” 
ดังนั้น ส านักงานอธิการบดีจึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ ในส านักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฎ เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อความเหมาะสม ส านักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายสวัสดิการ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีส่วนอ านวยการและส านักงานเลขานุการใน
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีจึงให้มีส่วนอ านวยการในส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 11 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่  

ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคลภายใต้ช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ขึ้น 
ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการผู้บริหาร) ฝ่ายอาคารและ
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สถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบสาธารณูปโภค งานซ่อมบ ารุง งานรักษา
ความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพื้นที่ ) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานทรัพยากรบุคคล งานนิติกรรมและวินัย 
งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน (งานการเงินงานบัญชี) ฝ่ายทรัพย์สินและการ
จัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและองค์การจัดหารายได้) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสด ุ

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มีการก าหนดจัดตั้ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศกึษา และส านักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในส่วนของ
ส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000  

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานอธิการบด ี

ปรัชญาของส านักงานอธิการบด ี
บริการดีมีคุณภาพ 

วิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบด ี
เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจของส านักงานอธิการบด ี
1) ให้บริการเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
2) บริหารจัดการด้านนโยบายและแผนงบประมาณด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 

ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และด้านการจัดหารายได ้
3) พัฒนาระบบบริการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธกิารบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์บริหารหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ศูนย์บริหารวิชาชีพครู 

งานยุทธศาสตร์ แผนงาน 
และประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานงบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศนูย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาต ิ

งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานอธิการบด ี

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

ศูนย์บริการ 
ให้ค าปรึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานการเงิน 

งานกจิการสภา
มหาวิทยาลัย 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและ
ฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ 

งานบัญช ี

งานพัสดุ 

ศูนย์หนังสือ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 
 

กองกลาง กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน 

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
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ประวัติกองกลาง 
กองกลางเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2549 
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 16 เล่ม 123 ตอนที่ 74ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช้ 
ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้มีการแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีออกเป็น 
4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา 

และต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป โดยได้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็นงานในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ออกเป็น 
11 งาน ดังต่อไปนี้ 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งานทรัพยากรบุคคล 3) งานการเงินและบัญชี 4) งานอาคาร
สถานที่และภูมิสถาปัตย์ 5) งานพัสดุ 6) งานประชาสัมพันธ์ 7) งานนิติการ 8) งานสวัสดิการและหารายได้ 
9) งานกิจการคณะกรรมการ 10) งานตรวจสอบภายใน 11) งานกิจการพิเศษ 

และต่อมาเมื่อวันที ่12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยได้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็นงานในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้
1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งานการเงิน 3) งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 4) งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 5) งานตรวจสอบภายใน 6) งานทรัพยากรบุคคล 7) งานนิติการ 8) งานบริการและฝึกอบรม 9) งานบริหาร
ทรัพย์สินและจัดหารายได้ 10) งานบัญชี 11) งานพัสดุ 12) งานสื่อสารองค์กร 13) งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 
14) งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย ์15) ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 16) ศูนย์หนังสือ 

และต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

1) งานบริหารงานทั่วไป 
2) งานการเงิน 
3) งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
4) งานช่วยอ านวยการผู้บริหาร 
5) งานทรัพยากรบุคคล 
6) งานนิติการ 
7) งานบริการและฝึกอบรม 
8) งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
9) งานบัญช ี
10) งานพัสดุ 
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11) งานสื่อสารองค์กร 
12) งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 
13) งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์ 
14) ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
15) ศูนย์หนังสือ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่หลากหลายตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางการรับและส่งหนังสือทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดการอ านวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร การเผยแพร่ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม เป็นต้น 

กองกลาง มีที่ตั้งอยู่ภายในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 โทรสาร 0-3524-2708 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจของของกองกลาง 
ปรัชญาของกองกลาง 
บริการ สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

วิสัยทัศน์ของกองกลาง 
ภายในปี 2564 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการ

บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พันธกิจของกองกลาง 
1) อ านวยการและจัดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
2) บริการทางการเงิน การจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และจัดสรรบุคลากร 
3) สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารงานของ

ผู้บริหารและมหาวิทยาลัย 
4) เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
5) ก ากับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ 
6) พัฒนาบุคลากรเพ่ือการท างานให้มีความชัดเจน ถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
7) บริการและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
8) บริการงานยานพาหนะเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและ

บุคคลภายนอก 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของกองกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิศวกรรม
และภูมิสถาปัตย์ 

 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

งานการเงิน 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 

งาน
ทรัพยากร

บุคคล 

งานช่วย
อ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานนิติการ 

งานบริการ
และ

ฝึกอบรม 

งานบริหาร
ทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งาน
บัญช ี

งานพัสดุ 

งานสื่อสาร
องค์กร 

งานอาคารสถานที่
และซ่อมบ ารุง 

 

ศูนย์นวัตกรรม
และดิจิทัลเพื่อ

การเรียนรู้ 
 

ศูนย์
หนังสือ 
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งานทรัพยากรบุคคล 
งานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี ้
1. ด้านการปฏิบัติการ  

ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การ
จัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดท าหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา การวางแผน และ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 
การวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการก าหนดต าแหน่งและการวางแผนอัตราก าลังของส่วนงาน การวางหลักเกณฑ์การ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน รวมทั้งการศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า 
ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การพัฒนาระบบ ด าเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง 

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน  

ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน 

4. ด้านการบริการ  
ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการ
ต่าง ๆ ด าเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ งานทรัพยากรบุคคล 
วิสัยทัศน์ของงานทรัพยากรบุคคล 
บริหารจัดการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
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พันธกิจของงานทรัพยากรบุคคล 
1) ด าเนินการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
3) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกลการด าเนินงานด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

 
ภาระหน้าที่ของงานทรัพยากรบุคคล 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมถึงข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา และลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่
เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล รองรับภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลทั้ งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา และลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่การวางแผนอัตรา การจัดสรรอัตราก าลัง การสรรหาบุคคล การ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน ปรับคุณวุฒิและอัตราเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า ก าหนดอัตราเงินเดือน อัตรา
ค่าจ้าง ตัดโอน เปลี่ยนต าแหน่ง เลื่อนระดับ การต่อสัญญาการจ้าง การเกษียณอายุราชการ การออกจากราชการ 
การจ่ายค่าชดเชย การประกันสังคม การจัดท าหนังสือรับรอง การจัดท าบัญชีถือจ่ายข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา การ
ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การจัดท าค าของบประมาณงบบุคลากร รวมทั้งการปรับเพิ่มตามนโยบายของ
รัฐบาลและมหาวิทยาลัย การด าเนินงานเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารทุกประเภทและทุกระดับ การประสานงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย การจัดท าข้อมูลบุคลากรไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ตลอดจนให้ค าปรึกษา
และแนะน าเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล การให้บริการข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และ
ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานตามภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการด้านงานบุคคล ดังนี ้
- ด าเนินการตรวจสอบ ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับ กฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ 
การโอนย้าย การปรับวุฒิ การเปลี่ยนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การลาออกจากราชการ งานก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ งานก าหนดต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ฯลฯ 
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- ด าเนินการจัดท า ดูแลรักษาประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดยให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบประวัติ การออกหนังสือรับรอง การขอท าบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอลาอุปสมบท การขอพระราชทานเพลิงศพ 
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล การขอปรับเพิ่มคุณวุฒิ งานเกษียณอายุราชการ การขอรับบ าเหน็จ บ านาญ 
บ าเหน็จตกทอด การขอรับเงิน กบข. กสจ.  

- ด าเนินการด้านวิชาการ เกี่ยวกับการขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา ดูงาน วิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การขอรับทุนประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการจัดท า ดูแล โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2) หน่วยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการด้านสวัสดิการต่าง ๆ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น สวัสดิการโครงการเงินกู้ของธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อ
รถยนต์ สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร ตลอดจนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย งานกองทุนประกันสังคม เงนิกองทุนทดแทนบุคลากร 

3) หน่วยงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร งานสาร
บรรณ การรับ-ส่ง ร่างโต้ตอบ เวียนหนังสือ งานการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พัสดุ ครุภัณฑ์ 
จัดท างบประมาณ แผนงานต่าง ๆ จัดท าข้อมูล รวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน การลาประเภทต่าง ๆ การผลิตเอกสาร 
การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

โครงสร้างงานทรัพยากรบุคคล 

 

ส านักงานอธิการบดี 

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
หน่วยงานสิทธิประโยชน ์

และสวัสดิการ 
หน่วยงานบริหารงานทั่วไป 

กองกลาง 
งานทรัพยากรบุคคล 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ได้จัดตั้งเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้การ
จัดการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด ตามข้อบังคับของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์
และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกตาย ออกจากงาน ลาออกจาก
กองทุน ครบอายุการท างานตามระเบียบของบริษัท หรือ สิ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุอื่นตามที่ก าหนดในข้อบังคับ
เฉพาะส่วนของนายจ้างจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

1. สมาชิกกองทุนสามารถเปลี่ยนนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง โดยแจ้ง
ความจ านงที่คณะกรรมการดังนี ้

วันที่สมาชิกสง่แบบฟอร์มให้กรรมการกองทุน วันที่มีผล 

ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 1 มกราคมของปีถัดไป 
 

โดยในการขอเปลี่ยนนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนที่มากกว่า 2 ครั้งต่อปี สมาชิกจะมีค่าธรรมเนียมการ
เปลี่ยนนโยบายการลงทุนครั้งละ 50 บาท 

2. การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนผ่านคณะกรรมการ สมาชิกสามารถท า
รายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนใหม่และเปลี่ยนสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบัน (Rebalance + Reallocate) 
ในนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนเดียวกัน 

3. การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนผ่านระบบ Online Switching โดยเป็นกรณี
นายจ้างมีทางเลือกการลงทุนแบบ Life Path (LP) สมาชิกทุกคนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนใหม่และเปลี่ยน
สัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบัน ในนโยบาย/ทางเลือกการลงทุนเดียวกัน 

4. การลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนที่สมาชิกเลือก โดย
ก าหนดเลือกเป็นนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ ทางเลือกการลงทุน 01 

ซึ่งตามข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้วเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน 

(ก) เป็นลูกจ้างในสังกัดและท างานประจ ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยกเว้นชาวต่างชาต ิ
(ข) แสดงความจ านงเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ค) ได้รับอนุติจากคณะกรรมการกองทุนให้เข้าเป็นสมาชิกได้ 
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อนึ่ง สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุน และสามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก เมื่อ
ลาออกจากกองทุนครบ 6 เดือนแล้ว 

การสิ้นสมาชิกภาพ 
สมาชิกจะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สมาชิกผู้นั้น 
(1) ตายหรือศาลมีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 
(2) ลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน 
(3) ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยเหตุอื่นใด 
(4) ครบเกษียณอายุ 
(5) โอนไปเป็นสมาชิกกองทุนอื่น 
(6) นายจ้างเลิกหรือถอนตัวออกจากกองทุน 
(7) กองทุนเลกิตามความในหมวด 12 แห่งข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจด

ทะเบียนแล้วเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เงินสะสม 
ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยนายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วน าส่ง

เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 – 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนอัตราเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง โดยท าหนังสือ
แจ้งเงินสะสมอัตราใหม่ต่อคณะกรรมการกองทุนภายในเดือนธันวาคม และจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมกราคม 

เงินสมทบ 
นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันเดียวกับวันที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนใน

อัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง 

การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์สุทธิของเงินสมทบ ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ 
ก. กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนครั้งแรก 

อายุการท างาน 
อัตราร้อยละของเงินสมทบ 

และผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
น้อยกว่า ถึงครบ 3 ปี 0 
มากกว่า 3 ปีขึ้นไป ถึงครบ 5 ปี 30 
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ถึงครบ 7 ปี 50 
มากกว่า 7 ปีขึน้ไป แต่น้อยกว่า 10 ป ี 70 
ครบ 10 ปีขึ้นไป 100 
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ข. กรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนและกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนใหม่ 

อายุสมาชิก 
อัตราร้อยละของเงินสมทบ 

และผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
น้อยกว่า ถึงครบ 3 ปี 0 
มากกว่า 3 ปีขึ้นไป ถึงครบ 5 ปี 30 
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ถึงครบ 7 ปี 50 
มากกว่า 7 ปีขึน้ไป แต่น้อยกว่า 10 ป ี 70 
ครบ 10 ปีขึ้นไป 100 

ในกรณีดังต่อไปนี้ นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของเงินสมทบที่
สมาชิกมีสิทธิได้รับ ให้กับสมาชิกเต็มจ านวนโดยที่ไม่ค านึงถึงเง่ือนไขการจ่ายเงิน ดังน้ี 

1) ถึงแก่กรรม 
2) ครบเกษียณอายุการท างาน 
3) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การทุพพลภาพ เนื่องจากสาเหตุใด ๆ ถึงขนาดไม่สามารถ

ประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจ า 
4) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับเป็นผู้ลง

นามความเห็นว่าสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานของนายจ้างได้อีกต่อไป 
5) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ โดยมีหนังสือรับรองจาก

แพทย์ที่นายจ้างยอมรับเป็นผู้ลงนามความเห็นว่า สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานของนายจ้างได้อีกต่อไป 
6) กองทุนเลิก 
7) สิ้นสุดสัญญาจ้างโดยนายจ้างไม่ต่อสัญญาจ้าง 

 

เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสมทบที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิก ให้บริษัทจัดการกองทุนด าเนินการ
ให้ส่งคืนนายจ้างและให้ถือเป็นรายได้ของนายจ้างในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิก 

สมาชิกไม่มีสทิธิ์ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงนิสมทบในกรณีดงัต่อไปนี ้
1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือ กองทุน 
2) จงใจท าให้นายจ้าง หรือ กองทุนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือระเบียบหรือค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและ

เป็นธรรมในเรื่องที่ร้ายแรง 
4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จนเป็นเหตุให้นายจ้าง

ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
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5) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
6) ฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานจนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
7) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก อันมิใช่การกระท าผิด โดยประมาทหรือเป็น

ความผิดลหุโทษจนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนนิงานสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เริ่มต้น 

สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 

น าส่งข้อมูลสมาชิกกองทุน 
ส ารองเลี้ยงชพีให้งานการเงิน 

น าส่งข้อมูลสมาชิกกองทุน 
ส ารองเลี้ยงชพีให้กับธนาคาร 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการปรับเงิน
ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 

การลาออก/การสิน้สุดจากสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

การคืนเงินสะสมให้กับสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และมหาวิทยาลัย 

สิ้นสุดการท างาน 
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ขั้นตอนที ่1  สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 
การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พนักงาน

มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบด้านงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยในวันที่ได้มารายงานเข้าท างานและรับสัญญาจ้างเพื่อทราบ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดด าเนินการดังนี ้

1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะต้องชี้แจงรายละเอียดของการสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ขั้นตอนของการจ่ายเงิน
สะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยที่สมาชิกจะหักจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยนายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วน าส่งเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และแจ้งว่าหากสมาชิกสามารถเปลี่ยนอัตราเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง และแจ้ง
ว่ามหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันเดียวกับวันที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 
ของค่าจ้าง และก าหนดให้มีผลประโยชน์ของเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามรายละเอียดของการสมัครเข้าเป็น
สมาชิก และเมื่อสมาชิกจะขอลาออกจากกองทุนก็สามารถด าเนินการได้ และหากประสงค์จะกลับเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนได้อีก เมื่อลาออกจากกองทุนครบ 6 เดือนแล้ว พร้อมทั้งให้แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยให้มายื่นที่งานทรัพยากรบุคคลภายใน 7 วัน ทั้งนี้ จะต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครเข้าเป็น
สมาชิก และกรอกหนังสือแจ้งรายช่ือผู้รับผลประโยชน์ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

(รายละเอียดดังภาพที่ 1.1) 
2. เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและได้กรอก

รายละเอียดลงไปในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วจะน ามาส่งที่งานทรัพยากรบุคคล  
3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยได้กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่  ได้แก่ วันเดือนปีที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ชื่อและนามสกุล 
สังกัด วันเริ่มงาน ที่อยู่ ผู้สมัครลงชื่อในใบสมัคร และได้กรอกรายละเอียดในหนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์
ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม และลงลายมือชื่อสมาชิกในแบบฟอร์ม และมีพยานลงลายมือช่ือด้วย  

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดใน        
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกหากตรวจสอบแล้ว หากผู้สมัครเขียนรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะต้องแจ้งให้มา
ด าเนินการกรอกรายละเอียดใหม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป  

5. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจัดเก็บใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยลงในแฟ้ม "การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย” 
ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสูญหาย และเมื่อต้องการใช้เจ้าหน้าที่ในงานทรัพยากรบุคคลก็จะสามารถค้นหาได้
สะดวก  
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ภาพที่ 1.1 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 1.1 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกับพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ปัญหา 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเขียนข้อมูลรายละเอียด

ลงในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น วันเดือนปีที่เขียน ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ เป็นต้น 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการด าเนินงานสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยส าหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรรับทราบและเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมแจ้งขั้นตอนการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้สมัครควรจะอ่านรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน 
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ขั้นตอนที ่2  น าส่งข้อมูลสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้งานการเงิน 
เมื่องานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการน าส่งข้อมูลสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้งานการเงินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่าย โดยมรีายละเอียดด าเนินการดังนี ้

1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้อง
จัดท าข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้งานการเงินภายในวันที่ 15 ทุกเดือน ของแต่ละงวด โดยก าหนดให้งวดที่ 1 คือเดือนมกราคม 
ของทุกปี จนถึงงวดที่ 12 คือเดือนธันวาคมของทุกปี  

2. จัดท าหนังสือแจ้งหัวหน้างานการเงินเพื่อขอส่งข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังภาพที่ 2.1 และภาพที่ 2.2) 

 
ภาพที่ 2.1 การจัดท าหนังสือถึงงานการเงินเพื่อขอส่งข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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ภาพที่ 2.2 (ตัวอย่าง) รายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 งวดที่ 7 เพื่อน าส่งให้งานการเงิน 
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3. เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดส่งหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่งานการเงินที่รับผิดชอบงานด้านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินให้กับทางกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ต่อไป 

4. เมื่อส่งหนังสือและเอกสารให้กับทางงานการเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล
จะต้องด าเนินการจัดเก็บหนังสือไว้ภายในหน่วยงานเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล หากมีการตรวจสอบข้อมูล 

 
ปัญหา 
 - 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 - 

 
ข้อเสนอแนะ  
 - 
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ขั้นตอนที ่3  น าส่งข้อมูลสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้ธนาคาร 
เมื่องานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการส่งข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้กับงานการเงินเพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับทาง
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก ขั้นตอนต่อไปงานทรัพยากรบุคคลจะต้องด าเนินการ
น าส่งข้อมูลสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดด าเนินการดังนี ้

1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้อง
จัดท าข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ใหธ้นาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกในวันที่ 15 ทุกเดือน ของแต่ละงวด 
เช่นเดียวกับส่งหนังสือให้กับงานการเงิน โดยก าหนดให้งวดที่ 1 คือเดือนมกราคม ของทุกปี จนถึงงวดที่ 12 คือ
เดือนธันวาคมของทุกปี ได้แก ่

- งวดที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 3 ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 4 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 5 ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 6 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 7 ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 8 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 9 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 10 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 11 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
- งวดที่ 12 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

2. จัดส่งข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก โดย
ก าหนดให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังอีเมล์ของคณะกรรมการกองทุน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
ซึ่งควรจะเป็นอีเมล์ของงานทรัพยากรบุคคลทัง้นี้เพื่อสะดวกและง่ายกับการติดต่อประสานงานหากมีข้อสงสัยหรือแก้ไข
การน าส่งข้อมูลในทุก ๆ เดือนที่มีการน าส่ง โดยก าหนดให้ส่งเป็นไฟล์ข้อมูล Excel (รายละเอียดดังภาพที่ 3.1 และ
ภาพที่ 3.2 และภาพที่ 3.3 และภาพที่ 3.4) 

3. เมื่อด าเนินการจัดส่งข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก 
เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือป้องกันการสูญหาย 
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ภาพที่ 3.1 รายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก 
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ภาพที่ 3.2 รายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก 
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ด้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ / และพนักงานมหาวิทยาลัยขอกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพใหม ่
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ภาพที่ 3.3 การส่งข้อมูลน าเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก (ทางอีเมล์) 
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ภาพที่ 3.4 การแจ้งตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก  
 

ปัญหา 
 - 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ  
 - 
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ขั้นตอนที่ 4  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการปรับเงินค่าจา้งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณที่ได้มีการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีการปรับอัตราโครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น จะต้องมีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การปรับเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยในแบบรายงานข้อมูลการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ        
สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ก่อนน าส่งข้อมูลให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามขั้นตอนต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้อง
จัดท าข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยปรับแก้ไขข้อมูลในช่องเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ช่องเงินสะสม และช่องเงินสมทบ
ตามที่ได้มีการปรับเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังภาพที่ 4.1) 

2. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดส่งข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารอง       
เลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีการปรับแก้ไขข้อมูลในช่อง
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ช่องเงินสะสม และช่องเงินสมทบตามที่ได้มีการปรับเงินค่าจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว น าส่งข้อมูลให้กับงานการเงิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ได้มีการน าส่งข้อมูลเป็น
ประจ าทุกเดือน 

3. และหลังจากที่เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดส่งข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้า
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีการปรับแก้ไข
ข้อมูลในช่องเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ช่องเงินสะสม และช่องเงินสมทบตามที่ได้มีการปรับเงินค่าจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้กับงานการเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องน าส่งข้อมูลให้กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ได้มีการน าส่งข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือน (เป็นข้อมูล
เดียวกันกับที่ให้งานการเงินด าเนินการ) 

4. เมื่อด าเนินการแจ้งข้อมูลให้กับงานการเงินและธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ในฐานะ
นายทะเบียนสมาชิก เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ จะต้องจัดเก็บข้อมูลและ
เอกสารในแฟ้มทะเบียนการจัดเก็บข้อมูลของงานทรัพยากรบุคคล และจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
ป้องกันการสูญหาย 

5. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายละเอียด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงชื่อ และสกุล หรือค าน าหน้าชื่อ 
ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์จากสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ให้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับธนาคารกรุงเทพ
ทางไปรษณีย์ต่อไป (รายละเอียดดังภาพที่ 4.2 และภาพที่ 4.3 และภาพที่ 4.4) 
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ภาพที่ 4.1 การปรับแก้ไขข้อมูลในช่องเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ช่องเงินสะสม และช่องเงินสมทบ (กรณปีรับเงินค่าจ้างตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย) 
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ภาพที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายละเอียด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงชื่อ และสกุล หรือค าน าหน้าช่ือ (ให้ระบุรายละเอียดในช่องหมายเหตุ) 
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ภาพที่ 4.3 การแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(จะต้องมีการลงลายมือช่ือของกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการกองทุนฝ่ายลกูจ้าง) 
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ภาพที่ 4.4 การจ่าหน้าซองหากมีการน าส่งข้อมูลไปยังธนาคารกรุงเทพฯในส่วนของงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 
ปัญหา 

- 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. กรณีจัดท ารายงานข้อมูลการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีการปรับแก้ไขข้อมูลในช่องเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ช่องเงินสะสม และช่องเงินสมทบตามที่ได้มีการปรับเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย  เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่          
ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพประสานงานกับงานการเงินเพื่อแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละเดือน     
ที่มีการปรับปรุงและแก้ไขก่อนที่จะน าส่งข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่อไป ทั้งนี้ เพื่อ
ข้อมูลกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะได้เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่น าส่งในเดือนนั้น ๆ เป็นต้น 

2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการแจ้งไปในหนังสือน าส่งให้งานการเงิน และส่งไปรษณีย์ให้กับทางธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชกิ ทราบด้วยทุกครั้ง 
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ขั้นตอนที่ 5  การลาออก/การสิน้สุดจากสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
เมื่อมีพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ได้ลาออกจากงาน 

ลาออกจากกองทุน เกษียณอายุราชการ ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งเป็นเหตุให้สิ้นสุดจากสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
งานทรัพยากรบุคคลจะต้องด าเนินการแจ้งรายละเอียดสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมาเพื่อให้
ทางธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก ทราบเพื่อด าเนินการดังต่อไปน้ี 

1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ
จากการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยจะต้องกรอกข้อมูลในรายละเอียด
แบบฟอร์มที่ก าหนด ดังนี ้

- รหัสสมาชิก 
- ชื่อ สกุล และเลขบัตรประจ าตัวของสมาชิก 
- อายุการท างาน (วันที่เข้าท างาน / วันที่ลาออก / รวมวันเดือนปีที่มีอายุการท างาน) 
- อายุสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (วันที่เข้าเป็นสมาชิก / วันที่ลาออก / รวมวันเดือนปีที่มี

อายุสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) 
- วันเดือนปีเกิดของสมาชิก 
- วันที่ (งวด) ส่งเงินงวดสุดท้าย 
- เหตุที่พ้นสภาพ (ระบุเลข) ได้แก่ (1) เกษียณอายุ (2) ทุพพลภาพ (3) ตาย (4) ลาออกจากงาน                

(5) ลาออกจากสมาชิก 
- จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ (%) 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพิจารณาตามข้อบังคับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียด
ดังภาพที่ 5.1) 

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขอแจ้งสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจากการเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้น าเสนอต่อกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการกองทุน
ฝ่ายลูกจ้างเพื่อพิจารณาและลงนามต่อไป 

3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจัดท าข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้ลบข้อมูลในช่อง
เงินเดือน ช่องเงินสะสม และช่องเงินสมทบ ออก และให้ระบุในแต่ละกรณีไว้ในช่องหมายเหตุ และให้น าส่งข้อมูล
งานการเงิน และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก (รายละเอียดดังภาพที่ 5.2)  

4. จัดส่งหนังสือข้อมูลการแจ้งสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ         
ที่กรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างได้ลงนามเรียบร้อย ผนึกใส่ซองจดหมายส่งไปรษณีย ์
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ภาพที่ 5.1 การแจ้งสมาชิกสิน้สมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 



43 
 

 
 

ภาพที่ 5.2 การแก้ไขข้อมลูรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ กรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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5. เมื่อด าเนินการจัดส่งข้อมูลรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก 
เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือป้องกันการสูญหาย 
 
ปัญหา 

- 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

 

ข้อเสนอแนะ  
- 
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ขั้นตอนที่ 6  การคืนเงนิสะสมให้กับสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและมหาวทิยาลัย 
การคืนเงินสะสมให้กับสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

จะกระท าได้เมื่องานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งไปยังธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ
นายทะเบียนสมาชิก เมื่อมีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยจะสามารถ
ด าเนินการได้ตามข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของเงินสมทบที่สมาชิกมีสิทธิ
ได้รับให้กับสมาชิกเต็มจ านวนโดยที่ไม่ค านึงถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินที่ก าหนดไว้ และเงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงิน
สมทบที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิก ให้บริษัทจัดการกองทุน (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก) 
ด าเนินการให้ส่งคืนนายจ้างและให้ถือเป็นรายได้ของนายจ้างในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิก โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้รับซองเอกสารจากไปรษณีย์แจ้งการน าส่ง
จากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก เรื่อง น าส่งเงินและผลประโยชน์จากเงินกองทุน
คืนให้กับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ โดยแจ้งขอส่งเช็คและรายงานต่าง ๆ มายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้น าส่งต่อกับ
สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ซึ่งมีเอกสารประกอบด้วยดังนี ้

- เช็คขีดคร่อมเฉพาะของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
- รายงานการสิ้นสุดสมาชิกของสมาชิกกองทุนฯ จ านวน 1 ฉบับ 
- รายงานทะเบียนเช็คจ่ายรายบริษัท 
- Member Resignation Summary Report 
(รายละเอียดดังภาพที่ 6.1 และภาพที่ 6.2) 

2. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการลงทะเบียนรับหนังสือเป็นหนังสือภายนอก พร้อมทั้ง
ส าเนาเอกสารทั้งชุดมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ และส าเนาเอกสารให้งานการเงิน
เพื่อทราบ 

3. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโทรศัพท์
ประสานไปยังสมาชิกกองทุนฯ เพื่อให้มาติดต่อขอรับเช็คขีดคร่อมเฉพาะของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ และรายงานการสิ้นสุดสมาชิกของสมาชิกกองทุนฯ 

4. เมื่อสมาชิกกองทุฯ มาติดต่อขอรับเช็คขีดคร่อมเฉพาะของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ และรายงานการสิ้นสุดสมาชิกของสมาชิกกองทุนฯ ให้เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
ส าเนาเอกสารดังกล่าวมอบให้กับสมาชิกกองทุนฯ พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
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ภาพที่ 6.1 เอกสารที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชกิไดน้ าส่งเงินและผลประโยชน์

จากเงินกองทุนคืนให้กับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ 
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ภาพที่ 6.2 เชค็ขีดคร่อมเฉพาะของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ทีน่ าจ่ายให้กับสมาชิกกองทุนฯ 
และน าจ่ายใหก้ับมหาวิทยาลัย 
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ปัญหา 
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบางรายไม่สามารถมาติดต่อขอรับเช็คธนาคารกรุงเทพฯ ได้ จึงท าให้

บางครั้งเกินระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด เป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งไปยัง
ธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อขอให้ออกเช็คใหม่ 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องท าหนังสือแจ้งไปยังธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อขอให้ออกเช็คใหม่อีกครั้ง 
 
ข้อเสนอแนะ  

ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแจ้งก าหนดระยะเวลาของสมาชิกให้มาติดต่อ
ขอรับเช็คภายในระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 1 เดือน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - สกุล   นางสาวมาลัยรัก สระทองพลู 

วัน เดือน ปีเกดิ   2 พฤศจิกายน 2524 

สถานทีเ่กิด   สุพรรณบุร ี

ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 199/145 หมู่ที่ 4 ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุร ี 
รหัสไปรษณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081–8745956 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ต าแหน่งหน้าที่ท างานปัจจบุัน บุคลากร ระดบัช านาญการ 
    (หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล) 

ที่ท างานปัจจุบัน   งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
    อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
 

 
 
 
 
 

   

 
 

 

 

 

 


