
 

รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประวัติกองบริหารงานบุคคล   
ความเปนมา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยไดมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่  15  มิถุนายน  
2547  เปนตนมา  ซ่ึงในขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยตั้งใหม  
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2548 ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2548 มีการจัดตั้งหนวยงานระดับ คณะ สํานัก 
ศูนย สถาบัน รวม 6 คณะ 3 สํานัก 1 สถาบัน ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ   คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและ              
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สํานักงานอธิการบดี  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยไดมีการแบงสวนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดังตอไปน้ี 
  สํานักงานอธิการบดี  แบงเปน 

1. กองกลาง 
2. กองนโยบายและแผน 
3. กองบริการการศึกษา 
4. กองบริหารงานบุคคล 
5. กองพัฒนานักศึกษา 
ใหแบงสวนราชการในคณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการและคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสํานักงานคณบดี 
  และใหแบงสวนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนสํานักงานผูอํานวยการ ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หนา 28 เลม 123 ตอนที่ 62 ง มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2549 เปนตนไป 
  ในป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย ไดมีมติใหแบงสวนราชการในกองบริหารงานบุคคลเปน   5 
หนวยงานไดแก หนวยงานธุรการ  หนวยงานบุคคล 1 หนวยงานบุคคล 2 หนวยงานสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการและงานวินัยและนิติกร 
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค 

ปรัชญา 
  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ ของมหาวทิยาลัย” 

ปณิธาน/วิสยัทัศน 

ปณิธาน 
  “กองบริการงานบุคคล”  เปนหนวยงานกลางมีหนาที่ใหบริการแกบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ภายใตปณิธานวา  “กองบริหารงานบุคคล  เนนบริการ  
ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 

วิสัยทศัน 
  “พัฒนางานใหเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 

พันธกิจ 
1. สรรหา : บุคลากรที่มีคุณภาพและเปนคนดี 
2. พัฒนา : บุคลากรใหเปนคนดีและมีประสทิธิภาพ 
3. รักษาไว : รักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร 
4. ใชประโยชน : จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม สงเสริมใหทํางานเต็มศักยภาพ 

วัตถุประสงค 
  1.  เพ่ือเปนศูนยกลางการบริการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบดวยความ
รวดเร็ว  ถูกตอง  โปรงใส 
  2.  เพ่ือใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตลอดจนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

1

  3.  เพ่ือเสริมสรางประสิทธภิาพในการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดีใหเอ้ือตอการ
ปฏิบัติภารกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนรวมสรางภาพลักษณอันดีงามสูมวลชนและสรางความพึง
พอใจใหแกผูใชบริการ 
  4.  เพ่ือเปนศนูยประสานใหบริการสําหรับสวนราชการ  องคกรเอกชนและทองถิ่น 
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โครงสรางการบริหาร 

สภามหาวิทยาลัย 
 

  สภาคณาจารย      คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
         ประจํามหาวิทยาลัย 
 
      คณะกรรมการสงเสริมกิจการ      คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
      มหาวิทยาลัย                   ประจํามหาวิทยาลัย 
 
              สภาวิชาการ 
      คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ 
     ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 

 
อธิการบดี 

 
 

   กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย --------------------------  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี 
 
 
 
 
คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตร   คณะมนุษยศาสตร          คณะวิทยาการจัดการ     คณะเทคโนโลยี               คณะเทคโนโลย ี

                        และเทคโนโลยี           และสังคมศาสตร                 จัดการ                       การเกษตรและอาหาร        อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม                สํานักงานอธิการบดี                        สํานักวิทยบริการและ                       สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                                                                                       เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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โครงสรางการบริหารกองบริหารงานบุคคล 
 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

                                                       (ดร.สวาง   ภูพัฒนวิบูลย) 
 
 
 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
(ผูชวยศาสตราจารยสมบตัิ    พรหมเสน) 

 
 
 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
(ผูชวยศาสตราจารยมงคล   อักษรดิษฐ) 

 
 
 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
(นางบุษยมาศ   แสงเงิน) 

 
 
 

       หนวยงานธุรการ           หนวยงานบุคคล  1                   หนวยงานบุคคล  2 
  (นายขันแกว   สมบูรณ)         (นางนิตยา  กะหมาย)        (นางสาวสุนันทา   เพชรพงษ) 
 
 
          หนวยงานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ                      หนวยงานวินัยและนิติการ 
            (นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล + นางสาวอัมรินทร   ยืนนาน)              (นายมนตนิรันดร   ประสิทธิผล) 
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โครงสรางอัตรากําลังกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 
 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

 
 

 
 
 
 
  นายขันแกว  สมบูรณ   นางนิตยา  กะหมาย  น.ส.สุนันทา  เพชรพงษ  นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล  น.ส.อัมรินทร  ยืนนาน  นายมนตนิรันดร  ประสิทธิผล 
นายชางประณีตศิลปะ          บุคลากร                เจาหนาที่บุคคล                   บุคลากร                        บุคลากร                           นิติกร 
 

ภารกิจหลัก 
  กองบริหารงานบุคคล  เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการใหการสนับสนุนเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคลทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและงานดานการใหบริการแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  เชน  การขอกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน  การรับรองคุณวุฒิ  การจัดระบบงาน     
การสรรหา  การสอบ  การบรรจุและแตงตั้ง  โอนยาย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนตําแหนง          
การพัฒนาและสงเสริมสมรรถนะภาพบุคลากร  การดําเนินการเร่ืองการขอรับบําเหน็จบํานาญและ         
เงินทดแทน  การจัดหา  แกไข  เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา      
ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  เปนตน  โดยการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือเวียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ซ่ึงกองบริหารงานบุคคลไดกําหนด
โครงสราง  การบริหาร  โดยมีผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลเปนผูบังคับบัญชาอยูภายใตการกํากับ  
ดูแลของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีและแบงสวนงานภายใน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม       ที่ 137/2550  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ  2550  โดยกองบริหารงานบุคคล  แบงงานออกเปน    
5 หนวยงาน  ดังน้ี 
  1.  หนวยงานธุรการ 
       1.1  งานธุรการ 
       1.2  งานการเงินและพัสดุ 
       1.3  งานแผนและติดตามประเมินผล 

2. หนวยงานบุคคล  1 
2.1 งานอัตรากําลัง 
2.2 งานกําหนดตําแหนง 
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3. หนวยงานบุคคล  2 

3.1 งานสรรหา 
3.2 งานบรรจุและแตงตั้ง 

4. หนวยงานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
4.1 งานบําเหน็จความชอบ ฯ 
4.2 งานทะเบียนประวัติ 
4.3 งานพัฒนาบุคลากร 

5. หนวยงานวินัยและนิติการ 
5.1 งานวินัย 
5.2 งานนิติกรรม 

 
 

แผนโครงสรางอัตรากําลงักองบริหารงานบุคคล  ทั้งสิ้น  จํานวน  14  อัตรา 
ปจจุบันมีบุคลากร  จาํนวน  7  อัตรา 
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1. การบรกิารวิชาการแกสังคม 
 บุคลากรทําหนาที่เปนวิทยากร กรรมการที่ปรึกษาการบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อ - สกุล เร่ือง สถานที่/หนวยงาน 
การวิเคราะหความจําเปนเพื่อการ
กําหนดระดับตําแหนงและการ
แต งตั้ งข า ร าชการพล เรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

8 – 9 ต.ค. 2550 ณ  มรภ.สงขลา 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  
“การเสริมสรางทักษะในการจัดทํา
แบบประ เมิน เพื่ อก ารกํ าหนด
ตําแหนงที่สูงขึ้น” 

22 – 23  ต.ค. 2550 ณ หองประชุม 2 
ช้ั น  3  สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  
มรภ. ราชนครินทร จ. ฉะเชิงเทรา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การ
วิเคราะหกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น” 

8 พ.ย. 2550 ณ หองประชุมสักทอง 
อาคารสํานักงานอธิการบดี  
มรภ.กําแพงเพชร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ”การ
กํ า หนดตํ า แหน ง แ ล ะ แต ง ตั้ ง
ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)
ให ดํ า ร งตํ า แหน งและระดับที่
สูงขึ้น” 

6 – 7 ธ.ค. 2550 ณ หองมณีไตรรงค 
อาคาร Visitor Center มรภ. เชียงราย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เ ร่ือง 
“ก า ร วิ เ ค ร า ะห กํ า หนด ร ะดั บ
ตําแหนงและการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น” 

19 – 22  ธ.ค. 2550  ณ หองประชุม
ตนโมก  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มรภ. พระนครศรีอยุธยา 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เ ร่ือง 
“ขั้นตอนและวิธีการทําผลงานของ
ขาราชการ(สายสนับสนุน)” 

10 – 11  ม.ค. 2551  ณ หองประชุม
พุทธรักษา ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
มรภ.บุรีรัมย 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. การพฒันาบุคลากรของกองบริหารงานบคุคลประจาํปงบประมาณ 2551 
ชื่อ - สกุล หัวขอเร่ืองท่ีพัฒนา สถานที่/หนวยงาน 

เทคนิคการทําผลงานของขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

สํานักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม     จ. เชียงใหม 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการและประชุมเรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลงาน 

โรงแรมสวนดุสิตพาเลซ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และโรงแรมเซนจูรี่ปารค 

เขารวมประชุมเพื่อขอรับขอคิดเห็นในการ
จัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการจัดสรรสิ่งจูงใจที่มีตอการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการทํ างานของ
ขาราชการ 

หองเชียงคํา ช้ัน 3 โรงแรมเซนทารา ดวง
ตะวัน จ.เชียงใหม 

มาตรฐ านการบริ ห า ร ง านบุ คคลใน
สถาบันอุดมศึกษา 

หองแกรนด บอลลูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค 
กรุงเทพฯ 

ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธสูแนว
ทางการสรางความเขมแข็งในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัด 

หองแกรนดฮอลล 2 โรงแรม      อิมพิเรียล
แมปง จ. เชียงใหม 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง”แนว
ทางการวิเคราะหอัตรากําลังตามมาตรา 20” 
แหง พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน ฯ 

ณ  ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  
กรุงเทพ ฯ    

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ   

หองแกรนด บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พารค ดินแดง กรุงเทพ ฯ    

โครงการการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การ
เขียนคูมือปฏิบัติงาน : การสรางองคความรูสู
ความเปนเลิศทางวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โครงการอบรม หลักสูตรการออกแบบและ
จัดทําเว็บไซดอยางมืออาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร การเจาหนาที่
และงานการเงิน 

หองประชุมชอแกว มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนสุนันทา 

การประชุมสัมมนาเพื่อสรางความเขมแข็ง
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม 

1. นางบุษยมาศ         แสงเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 2 

โรงแรมเมธาวลัย  ชะอํา   จ.เพชรบุรี 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ชื่อ - สกุล หัวขอเร่ืองท่ีพัฒนา สถานที่/หนวยงาน 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ
ผูปฏิบัติงานและสถาบันอุดมศึกษา 

โรงแรมเจริญธานีปร๊ินเซส 
จังหวดัขอนแกน 

ประชุมกีฬาบคุลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ 

หองประชุมเอือ้งสามปอยหลวง 
ช้ัน 15 อาคารราชภัฏ               
เฉลิมพระเกยีรติ 

สัมมนาเจาหนาที่สวนราชการ
เกี่ยวกับระเบียบการลาศึกษา 
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั และดูงาน 
ณ ตางประเทศ 

โรงแรมปรินซพาเลซ  มหานาค 
กรุงเทพมหานคร 

2. นายขันแกว          สมบูรณ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
เร่ือง การบริหารลูกคาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ชื่อ - สกุล หัวขอเร่ืองท่ีพัฒนา สถานที่/หนวยงาน 

เ ท ค นิ ค ก า ร ทํ า ผ ล ง า น ข อ ง
ข า ร า ช ก า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จ. เชียงใหม 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการและประชุม
เ ร่ื อ ง ห ลั ก เ กณฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผลงาน 

โรงแรมสวนดุสิตพาเลซ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และโรงแรมเซนจูร่ีปารค 

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา 

หองแกรนด บอลลูม โรงแรม   เซ็นจูร่ี 
พารค  กรุงเทพฯ 

โครงการอบรม หลักสูตรการ
ออกแบบและจัดทําเว็บไซดอยางมือ
อาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อบรมผูประเมนิคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับอดุมศกึษาหลักสูตรที่ 2 

โรงแรมเมธาวลัย  ชะอํา                
จ.เพชรบุรี 

อบรมการจัดทาํขอมูลการนําสงเงิน
ของสมาชิก กบข.  คร้ังที่ 1 

สหกรณออมทรัพยครู จ.พิษณุโลก 

3. นางฉันทนา            เอี่ยมวชิรากุล 
 

อบรมการจัดทาํขอมูลการนําสงเงิน
ของสมาชิก กบข. คร้ังที่ 2 

โรงแรมอัมรินทรลากูน 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ชื่อ - สกุล หัวขอเร่ืองท่ีพัฒนา สถานที่/หนวยงาน 

ประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการจัดสรรเงินรางวัล ฯ 

โรงแรมเชนทารา ดวงตะวัน          
จ.เชียงใหม 

เทคนิคการทําผลงานของ
ขาราชการและพนกังาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

สํานักบริการวชิาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จ. เชียงใหม 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวชิาการและประชุม
เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลงาน 

โรงแรมสวนดสิุตพาเลซ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และโรงแรมเซนจูร่ีปารค 

โครงการอบรม หลักสูตรการ
ออกแบบและจัดทําเว็บไซดอยางมือ
อาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร การ
เจาหนาทีแ่ละงานการเงิน 

หองประชุมชอแกว มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

4. นางนิตยา              กะหมาย 
 
 

อบรมผูประเมนิคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับอดุมศกึษาหลักสูตรที่ 2 

โรงแรมเมธาวลัย  ชะอํา                
จ.เพชรบุรี 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ชื่อ - สกุล หัวขอเร่ืองท่ีพัฒนา สถานที่/หนวยงาน 

เทคนิคการทําผลงานของขาราชการ
และพนกังานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 

สํานักบริการวชิาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จ. เชียงใหม 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวชิาการและประชุม
เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลงาน 

โรงแรมสวนดสิุตพาเลซ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และโรงแรมเซนจูร่ีปารค 

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ   

หองแกรนด บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม
เซ็นจูร่ี พารค ดินแดง กรุงเทพ ฯ    

โครงการอบรม หลักสูตรการออกแบบ
และจัดทําเว็บไซดอยางมืออาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5. นางสาวอัมรินทร       ยืนนาน 

อบรมผูประเมนิคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับอดุมศกึษาหลักสูตรที่ 2 

โรงแรมเมธาวลัย  ชะอํา                
จ.เพชรบุรี 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ชื่อ - สกุล หัวขอเร่ืองท่ีพัฒนา สถานที่/หนวยงาน 

ฝกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสอบสวนและการ
ดําเนินการทางวินยัใน
สถาบันอุดมศึกษา 

โรงแรมในกรงุเทพมหานครและ
ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศหลังจาก
ฝกอบรมในประเทศแลว 

การจัดระบบเงินเดือนและ
สวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกรสู
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : บท
สะทอนจากพนักงานมหาวทิยาลัย 

หองประชุมธรีะ สูตะบุตร ช้ัน 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ
ผูปฏิบัติงานและสถาบันอุดมศึกษา 

สภาขาราชการและลูกจาง  
มหาวิทยาลัยขอนแกน    

6. นายมนตนิรันดร  ประสิทธิผล 

โครงการอบรม หลักสูตรการ
ออกแบบและจัดทําเว็บไซดอยางมือ
อาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ชื่อ - สกุล หัวขอเร่ืองท่ีพัฒนา สถานที่/หนวยงาน 

ประชุมโครงการวางระบบ
มาตรฐานดําเนินการพัฒนา
ขาราชการกอนปฏิบัติราชการของ
สํานักงาน ก.พ. 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. นางสาวสุนนัทา  เพชรพงษ 

ประชุมการรับรองคุณวุฒิ : บทบาท
ที่เหมาะสมระหวางสํานกังาน ก.พ. 
กระทรวงศกึษาธิการและ
สถาบันการศึกษา 

โรงแรมอิมพีเรียล  แมปง เชยีงใหม 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. กิจกรรม/โครงการในรอบป 2551 
1. โครงการ  การอบรมเรื่องบทบาทหนาท่ีและปญหาในการใหบริการตอผูมาติดตองาน 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดมีการแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงตามหนวยงาน  ตาง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซ่ึงการปฏิบัติการดังกลาวเปนไปในรูปแบบการใหบริการเพื่อใหบุคลากร
ตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ในการใหบริการตอบุคลากรที่มาติดตอและเปนประโยชนตอบคุลากรและหนวยงาน
ตาง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงไดจัดกิจกรรมการสรางจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี  
วัตถุประสงค   

1. เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู ความเขาใจในการใหบริการเพิ่มขึ้น  
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. เพื่อสรางภาพลักษณอันดตีอบุคลากรที่มาติดตอ 

ผลการดําเนินโครงการ 
1. มีบุคลากรเขารวมรับการอบรมจํานวน 39 คน  

 2. ผูเขารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจรอยละ 80 
ภาพการอบรมโครงการบทบาทหนาทีแ่ละปญหาในการใหบริการตอผูมาติดตองาน 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
2. โครงการ   การเขียนหนังสือราชการ 
หลักการและเหตุผล   

เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได รับความรู  ความเขาใจ  ในระเบียบ                  
งานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการและไดนําไปปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน กองบริหารงานบุคคล
จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค   

1. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเกิดความรู ความเขาใจในระเบียบงาน           
สารบรรณ การเขียนหนังสือราชการใหดียิ่งขึ้น  

2. เพื่อใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผลการดําเนินโครงการ 

1. มีบุคลากรเขารวมรับการอบรมจํานวน 46 คน  
 2. ผูเขารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจรอยละ 70 
ภาพการอบรมโครงการการเขียนหนังสือราชการ   
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. โครงการ ระเบียบการจาง การเลิกจาง และหลักเกณฑในสัญญาจาง 
หลักการและเหตุผล  ดวยปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีบุคลากรประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ อาจารยประจําตามสัญญา และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา เปนจํานวนมาก ซ่ึงใชระบบการทํา
สัญญาจาง โดยในสัญญาจางจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจาง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน การลา 
คาจาง ฯลฯ ซ่ึงถือเปนสิทธิและหนาที่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงไดจัดการอบรม เร่ือง 
การจาง การเลิกจางและหลักเกณฑในสัญญาจาง  
วัตถุประสงค  เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู หลักเกณฑ เกี่ยวกับการจาง การเลิกจาง และสัญญาจาง 
ผลการดําเนินโครงการ 

1. มีบุคลากรเขารวมรับการอบรมจํานวน 96 คน  
 2. ผูเขารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจรอยละ 80 
ภาพการอบรมโครงการระเบียบการจาง การเลิกจาง และหลักเกณฑในสัญญาจาง 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มห

4. โครงการ ระเบียบการบริหารงานของ พนักงานราชการ(สายสนับสนุน)และพนักงานมหาวิทยาลัย                  
(สายสนับสนุน) 
หลักการและเหตุผล  เพื่อใหพนักงานราชการ(สายสนับสนุน) และพนักงานมหาวิทยาลัย                 (สาย
สนับสนุน) ไดรับความรู ความเขาใจในระเบียบการบริหารงานของพนักงานและกอใหเกิดการปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  
วัตถุประสงค   

1. เพื่อใหพนักงานราชการ(สายสนับสนุน)และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัย
ไดรับทราบระเบียบการบริหารงานของตนเอง  

2. เพื่อใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผลการดําเนินโครงการ 

1. มีบุคลากรเขารวมรับการอบรมจํานวน 96 คน  
 2. ผูเขารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจรอยละ 80 
ภาพการอบรมโครงการ ระเบียบการบริหารงานของ พนักงานราชการ (สายสนับสนุน) และพนักงาน
มหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 
 

 
   

าวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5. โครงการ   การอบรมเรื่องสิทธิประโยชนท่ีควรไดรับของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักการและเหตุผล  จากการที่มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่อยูในความดูแลจํานวนมากและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดมีสมาชิกของกองทุนประกันสังคม ซ่ึงสวนใหญบุคลากรจะไมทราบถึงหลักเกณฑและสิทธิประโยชนที่ควร
จะไดรับ  กองบริหารงานบุคคล จึงไดเล็งเห็นสิทธิประโยชนที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยควรจะไดรับ จึงจัดใหมีการ
อบรมเพื่อใหบุคลากรมหาวิทยาลัยไดรับทราบหลักเกณฑและสิทธิประโยชน 
วัตถุประสงค   

1. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับทราบสิทธิประโยชนที่ควรไดรับในฐานะที่
เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

2. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับทราบหลักเกณฑและสิทธิประโยชนของกองทุนประกันสังคม 
ทั้งในเรื่อง กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย/กรณีคลอดบุตร/ทุพพลภาพ/กรณีเสียชีวิต/สงเคราะหบุตร/ชรา
ภาพ/วางงาน 
ผลการดําเนินโครงการ 

1. มีบุคลากรเขารวมรับการอบรมจํานวน 88 คน  
 2. ผูเขารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจรอยละ 70 
ภาพการอบรมโครงการการอบรมเรื่องสิทธิประโยชนท่ีควรไดรับของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6. โครงการ  การฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของ ก.พ. สําหรับขาราชการพลเรือนใน 
    สถาบันอุดมศึกษา  (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0706.2/ว 19 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2536) 

หลักการและเหตุผล 
  ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 ก.พ.อ.          ได
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับวาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น โดยคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงผูบริหารตองผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรอง นั้น 
  เนื่องจากเปนการปรับเปล่ียนโครงสรางจากสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงทําให
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ยังไมไดผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.
รับรอง เปนจํานวนมาก เพื่อใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ฯ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได
เล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะจัดฝกอบรมใหแกบุคลากร  ทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ที่มีหนาที่ในดานการใหบริการและสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนผูที่มีศักยภาพพอที่จะขึ้นสูระดับบริหาร ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อใหเกดิความพรอมที่จะปฏิบัติงาน
ไดในทุกองคกร หนวยงานและขอบขาย ภาระหนาที่ที่อาจจะเปลี่ยนไปโดยรับนโยบายจากผูบริหารระดับสูง
แปลงไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงจําเปนตองวางแผนประสานงานและกํากับดูแลนโยบายและงานที่มอบหมายใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อรองรับภารกิจทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ การฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารระดับกลางของ ก.พ. สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0706.2/ว 19    ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2536) จะทําใหผูที่ดํารงตําแหนงนักบริหารไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะดานการบริหารที่สําคัญ มีความพรอมในการกาวไปสูการเปนนักบริหารมืออาชีพ 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารตองผานการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ที่ ก.พ.อ.รับรอง 

2. เพื่อเตรียมความพรอมของผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 7 หรือผูที่ไมเคยดํารงตําแหนงประเภท 
บริหารระดับกลางใหสามารถรับผิดชอบภารกิจที่สูงมากขึ้นในตําแหนงผูบริหารระดับกลาง (ตําแหนงระดับ 8) 

3. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถของผูเขาอบรมจากความรู ความชํานาญเฉพาะดานใหมี 
ความสามารถในการบริหารจัดการมากขึ้น และเพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพใหสามารถเปนผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. เพื่อเสริมสรางแนวคิด ประสบการณ ตลอดจน วิสัยทัศนในดานการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยถือ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม อันเปนการสรางความพรอมใหแกผูเขาอบรมในอันที่จะรองรับการพัฒนา  การ
บริหารและการปรับเปลี่ยนแนวการปฏิบัติงานตอไปในอนาคตเพื่อถายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสูการปฏบิตัิ
ที่มีสัมฤทธิผลในหนวยงานที่รับผิดชอบและพัฒนาหนวยงานใหมีแผนงานและวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน 
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รายงานประจําป 2551 ของกองบริหารงานบุคคล  สํ

  5. สามารถเปนผูนําทีมงานและบริหารงานไดอยางมืออาชีพ มีพฤติกรรมที่สะทอนคุณธรรม
และจริยธรรมที่เปนแบบอยางที่ดีสําหรับทีมงานและเพิ่มพูนความรูและทักษะที่จําเปนในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการบริหารซึ่งจะเปนพื้นฐานในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินโครงการ 
 1. ในปงบประมาณ 2551 มีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เขารับการอบรม
จํานวน 5 รุน  มีจํานวนทั้งหมด  315 คน ดังนี้ 

รุนที่ 1  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 57 คน 
รุนที่ 2  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 61 คน 
รุนที่ 3  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 64 คน 
รุนที่ 4  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 64 คน 
รุนที่ 5  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 69 คน 

 2. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจรอยละ  100 
ภาพการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของ ก.พ. สําหรับขาราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา รุนท่ี 1 

   
 
   

านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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4. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ 2551 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ขาราชการ(สายสอน) 176 
ขาราชการพลเรือน 15 
ลูกจางประจํา 42 
พนักงานราชการ 26 
พนักงานมหาวิทยาลัย 34 
อาจารยประจําตามสัญญา 78 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา 286 

รวม 657 
 
 
กราฟแสดงขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ 2551 

ขาราชการพลเรือน, 15

ลูกจางประจํา, 42

พนักงานราชการ, 26

พนักงานมหาวิทยาลัย, 34

อาจารยประจําตามสัญญา, 78

เจาหนาที่ประจําตามสัญญา, 286

ขาราชการ(สายสอน), 176

ขาราชการพลเรือน, 15

ลูกจางประจํา, 42

พนักงานราชการ, 26

พนักงานมหาวิทยาลัย, 34

อาจารยประจําตามสัญญา, 78

เจาหนาที่ประจําตามสัญญา, 286

ขาราชการ(สายสอน), 176
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6. ขอมูลการเกษียณอายุของขาราชการและลูกจางประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําป 2551 
ลําดับ
ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ตําแหนง คณะ ระดับการศึกษา 

1 นาย จุมพต  ขําวีระ ผูชวยศาสตราจารย 8 ครุศาสตร ปริญญาโท 

2 นาง ดวงคํา    ขันกสิกรรม ผูชวยศาสตราจารย 8 ครุศาสตร ปริญญาโท 

3 นางสาว ถนอมวงศ  เช้ือธีรเสถียร อาจารย  7 ครุศาสตร ปริญญาโท 

4 นาง ปราณี  พันธุสวาง ผูชวยศาสตราจารย 8 ครุศาสตร ปริญญาโท 

5 นาย พงษภิญโญ  ธรรมคุณ อาจารย  7 ครุศาสตร ปริญญาโท 

6 นาง สุขนิจ  กลอมจันทร ผูชวยศาสตราจารย 8 ครุศาสตร ปริญญาโท 

7 นาย สุวิช  แทนปน ผูชวยศาสตราจารย 8 ครุศาสตร ปริญญาโท 

8 นาง รัชฎา  คํามา ผูชวยศาสตราจารย 8 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ปริญญาตรี 

9 นาง สุภาพ  รมณียพิกุล รองศาสตราจารย 9 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ปริญญาโท 

10 นาย ประสิทธิ์  แกวฟุงรังษี อาจารย  7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท 

11 นาง กุลยา      จันทรอรุณ รองศาสตราจารย 9 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ปริญญาโท 

12 นาง นิศา  สุวรรณประเทศ ผูชวยศาสตราจารย 8 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปริญญาโท 

13 นาง เสนหา  บุณยรักษ ผูชวยศาสตราจารย 8 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปริญญาโท 

14 นางสาว กมลนาฏ  มาลากุล อาจารย 7 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปริญญาโท 

15 นางสาว รุงนภา    กันมา จ.บริหารงานทั่วไป 6 งานสวัสดิการ ปริญญาตรี 

  * เกษียณอายุกอนกําหนด *         
16 นาย สุเทพ  กวยทะวิมล ลูกมือชาง   สํานักงานอธิการบดี ประถมศึกษาปที่ 4 

17 นาย เสนห  อยูดี พนักงานเครื่องจักรกลช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มัธยมศึกษาปที่ 2 

18 นาย ทองสุข  โคกปรางค ลูกมือชางประปา   สํานักงานอธิการบดี ประถมศึกษาปที่ 4 
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7. ขอมูลการบรรจุขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงครามปงบประมาณ 2551  
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง สังกัด ตั้งแตวันท่ี 

1. นางสาวสุขสมาน  สังโยคะ อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ตุลาคม 2550 
2. นางสาวอรุณี    กาสยานนท อาจารย คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ตุลาคม 2550 

8. ขอมูลการรับโอนขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามปงบประมาณ 2551 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง สังกัด ตั้งแตวันท่ี 

1. นายสนิท       ปนสกุล อาจารย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 มกราคม 2551 
2. นางสาวเกตกุาร  ดาจันทา อาจารย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาการ 1 เมษายน 2551 

9. ขอมูลการลาออกของขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามปงบประมาณ 2551 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง สังกัด ตั้งแตวันท่ี 

1. นางวิราพร    พงศอาจารย รองศาสตราจารย คณะครุศาสตร 1 ตุลาคม 2550 
2. นางธนเทพ    ทับแกว อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 มิถุนายน 2551 

10. ขอมูลการตอเวลาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามปงบประมาณ 2551 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง สังกัด ตั้งแตวันท่ี 

1. นายสุรชัย    ขวัญเมือง รองศาสตราจารย คณะครุศาสตร 1 ตุลาคม 2550 

11. ขอมูลการเลื่อนขั้นขาราชการมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงครามปงบประมาณ 2551 
 

เดือน 
 

ไมเล่ือนขั้น 0.5 ขั้น    และ 2 % 1 ขั้น และ 4 % 1.5 ขั้น รวม 

ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
เดือนเมษายน 2551 14 148 29 - 191 

เดือนตุลาคม 2551 24 4 162 1 191 
ลูกจางประจํา 
เดือนเมษายน 2551 - 36 6 - 42 

เดือนตุลาคม 2551 2 1 39 - 42 
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12. งบประมาณของกองบรหิารงานบคุคลประจําปงบประมาณ 2551 

ประเภท
งบประมาณ 

งบบุคลากร งบ
ดําเนินงาน 

งบลงทุน งบอุดหนนุ งบรายจาย
อ่ืน 

รวม 

แผนดนิ - - - - - - 
รายได - 250,000 - - - 250,000 
รวม - 250,000 - - - - 

13. ขอมูลการรับหนังสือของกองบริหารงานบุคคลประจําปงบประมาณ 2551 
ชื่อ จํานวน 

หนังสือภายใน 897  เร่ือง 
หนังสือภายนอก 658  เร่ือง 
รวม 1555  เร่ือง 
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 19. การประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2550 กองบรหิารงานบคุคล 

องคประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   
จุดเดน   
มีการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 
จุดท่ีควรพัฒนา   
กองบริหารงานบุคคลควรมีการกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน  วัตถุประสงคในการดําเนินงานใหชัดเจน

มากขึ้น 

 องคประกอบที่  2  ภารกิจหลัก 
จุดท่ีควรพัฒนา   
1.  ควรมีการพัฒนาระบบกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในภาพ

ของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนมากขึ้น ตั้งแตการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ มีระบบการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการวางแผนปองกัน หรือหาแนวทางแกไข
การประทําผิดจรรยาบรรณ เปนตน 
 2.  ควรดําเนินการจัดทําระบบการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการใหชัดเจนเพราะมีผลตอคุณภาพ
งานของกองบริหารงานบุคคล 

 องคประกอบที่  3  การบริหารและการจัดการ 
จุดเดน    
ผูบริหารของกองบริหารงานบุคคลมีการสรรหาที่เปนไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 
จุดท่ีควรพัฒนา       
1.  ควรจัดทําระบบการจัดการความรูใหชัดเจน   
2.  ควรมีโครงการและกิจกรรมที่ใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรมากขึ้น   

 องคประกอบที่  4  การเงินและงบประมาณ 
จุดเดน   
มีระบบการใชจายเงินงบประมาณที่โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามระเบียบการใชเงินของ

มหาวิทยาลัย 
จุดท่ีควรพัฒนา   
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานยังไมเปนไปตามเกณฑของการประกันคุณภาพ   
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องคประกอบที่  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 จุดเดน     
กองบริหารงานบุคคล  มีกลไกการประกันคุณภาพที่เกิดจากความรวมแรงรวมใจของบุคลากรที่มีอยู

อยางจํากัด   
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  กลไกการการประกันคุณภาพมีเพียงตั้งกรรมการอยางเดียวไมเห็นภาพกิจกรรมของการประกัน

คุณภาพของหนวยงานที่ชัดเจน 
2.  ควรปรับเนื้อหาของเอกสารคูมือการประกันคุณภาพกับรายงานการประเมินตนเองใหสอดคลองและ

เปนไปในทางเดียวกัน  
3.  ควรมีระบบการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย  เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองงาน 
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