
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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  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ปณิธาน วัตถุประสงค 

วิสัยทศัน 
  “กองบริหารงานบุคคล”  เปนหนวยงานกลางมีหนาที่ใหบริการแกบคุลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ภายใตปณิธานวา  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  
มุงผลสัมฤทธิข์องมหาวิทยาลัย” 

 
พันธกิจ 

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

ปณิธาน 
  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ ของมหาวทิยาลัย” 

วัตถุประสงค 
  1.  เพ่ือเปนศูนยกลางการบริการแกบุคลากรของมหาวิทยาลั อยางเปนระบบดวยความ
รวดเร็ว  ถูกตอง  โปรงใส 

ย1

  2.  เพ่ือใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตลอดจนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  3.  เพ่ือเสริมสรางประสิทธภิาพในการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดีใหเอ้ือตอการ
ปฏิบัติภารกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนรวมสรางภาพลักษณอันดีงามสูมวลชนและสรางความพึง
พอใจใหแกผูใชบริการ   

4.  เพ่ือเปนศูนยประสานใหบริการสําหรับสวนราชการ  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   
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการบริหารกองบริหารงานบุคคล 
 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(ดร.สวาง   ภูพัฒนวิบลูย) 
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รองอธิการบดีฝายบริหาร 

(ผูชวยศาสตราจารยสมบตัิ    พรหมเสน) 
 
 
 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
(ผูชวยศาสตราจารยมงคล   อักษรดิษฐ) 

 
 
 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
(นางบุษยมาศ   แสงเงิน) 

 
 
 

       หนวยงานธุรการ           หนวยงานบุคคล  1                       หนวยงานบุคคล  2 
 (นายนพันษกรณ สมบูรณไตรภพ)                    (นางนิตยา  กะหมาย)                      (นางสุนันทา   วัฒนกุลชัย) 
 
 
          หนวยงานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ                      หนวยงานวินัยและนิติการ 
                           (นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล +       (นายมนตนิรันดร   ประสิทธิผล +  
                            นางสาวอัมรินทร   ยืนนาน)                          นางสาวกวิสรา  หงษยนต) 
        

    
 



โครงสรางอัตรากําลังกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ขอมูลรายงานประจําป 2552 ของกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5

 
 

 
นางบุษยมาศ   แสงเงิน 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

 
 
 

 
 
 
 

 

น.ส.อัมรินทร  ยืนนาน 
           บุคลากร 

น.ส.กวิสรา  หงษยนต 
           นิติกร 

นายมนตนิรันดร  ประสิทธิผล 
                   นิติกร 

นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล 
           บุคลากร 

นางสุนันทา วัฒนกุลชัย 
       บุคลากร 

นางนิตยา  กะหมาย 
      บุคลากร 

นายนพันษกรณ  สมบูรณไตรภพ 
นายชางประณีตศิลป 

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 



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 

 
 

แผนโครงสรางอัตรากําลังกองบริหารงานบุคคล  ท้ังสิ้น  จํานวน  14  อัตรา (ตามกรอบการวิเคราะหภาระงาน) 
มีจํานวน  11  อัตรา  (ตามคณะรัฐมนตรีจัดสรรอัตราให มรพส. 311  อัตรา) 

ปจจุบันมีบุคลากร  จํานวน  8  อัตรา 
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1. การบริการวิชาการแกสังคม 
 บุคลากรทําหนาที่เปนวทิยากร กรรมการที่ปรึกษาการบริการวิชาการแกสังคม 

ชื่อ - สกุล เร่ือง สถานที่/หนวยงาน 
นางบุษยมาศ   แสงเงิน การกําหนดหนาที่รับผิดชอบและ

สมรรถนะที่ตองการของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

บุคลากรทําหนาที่การบริการวิชาการแกสังคมทางเว็บไซด www.gotoknow.org จํานวน 23 เร่ือง 
ชื่อ - สกุล เร่ือง 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 1. เพ่ือนรวมโลก 
2.บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานราชการ 
3.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องคาตอบแทนและสิทธิประ โยชนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 
4.คําวา ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แตกตางกัน
อยางไร 
5. พนักงานราชการตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวาอะไร 
5.เครื่องแบบพิธีการของพนักราชการ พ.ศ. 2552 
6. เครื่องแบบพิธีการของพนักราชการ พ.ศ. 2552 
7. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองคการ (กันยายน 2551) 
8. คูมือเทคนิคการปรับปรุงแลพัฒนาองคการใหสอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการสู
ความปนลิศตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
9. PMQA เกี่ยวของกับสวนราชการอยางไร 
10.ส่ิงมีชีวิตที่มีสมอง 
11.การพัฒนาตนเองของขาพเจา  ตอนที่ 2 
12. ความแตกตางระหวางการเปนขาราชการแบบเกากับขาราชการแบบใหม 
13. การพัฒนาคนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
14. การพัฒนาตนเองของขาพเจา  ตอนที่ 1 
15.การพัฒนาบุคลากรของสวนราชการมีสาเหตุจาก 
16. การพัฒนาตนเอง หมายถึง ? 
17. การสรางความเปลี่ยนแปลงในองคกรเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจ 
18. ความกาวหนาเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
19. การกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ระหวางการปรับใชระบบบริหารบุคคลใหม 
20.กฎ ก.พ.อ. วาดวยการกาํหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
21.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
22. เสนทางนักปราชญ 
23. คําคม   5  เรื่อง 
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2. การพัฒนาบุคลากรของกองบริหารงานบุคคลประจําปงบประมาณ 2552 
ชื่อ - สกุล หัวขอเร่ืองท่ีพัฒนา สถานที่/หนวยงาน 

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการสรร
หาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 

โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี 
 

ประชุมชี้แจงและใหขอเสนอแนะ เร่ือง 
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด หลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 

1. นางบุษยมาศ         แสงเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการสัมมนากฎหมาย เร่ือง การมี

สวนรวมของหนวยงานภาครัฐในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การอบรมเพื่อเสริมทักษะการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาองคกร 

ศูนยวิปสสนาเฉลิมพระเกียรติน้ํา
บอหลวง อ.สันปาตอง จ.เชยีงใหม 

ความสําคัญของ JD และการวัด
ความสามารถตาม JD 

อาคารสัมมนา ช้ัน 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

2. นายนพันษกรณ   สมบูรณไตรภพ 
 
 
 
 
 
 การจายบําเหนจ็พิเศษรายเดือน

ลูกจางประจํา 
หองประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
สํานักงาน ก.พ. 
 

ความสําคัญของ JD และการวัด
ความสามารถตาม JD 

อาคารสัมมนา ช้ัน 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

3. นางฉันทนา     เอี่ยมวชิรากุล 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติงานภายใตระบบ
จายตรงของกรมบัญชีกลาง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จังหวดัพิษณุโลก 
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ชื่อ - สกุล หัวขอเร่ืองท่ีพัฒนา สถานที่/หนวยงาน 
ประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2551 

โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.
เชียงใหม 

ประชุมชี้แจงและใหขอเสนอแนะ 
เร่ือง การปรับระบบการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด หลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 

4. นางนิตยา              กะหมาย 
 
 

การประชุมชี้แจงคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 

หองเจนวีา โรงแรมโนโวเทล 
จังหวดัเชยีงใหม 

5. นางสาวอัมรินทร       ยืนนาน 
 

ความสําคัญของ JD และการวัด
ความสามารถตาม JD 

อาคารสัมมนา ช้ัน 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ความสําคัญของ JD และการวัด
ความสามารถตาม JD 

อาคารสัมมนา ช้ัน 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

6. นายมนตนิรันดร  ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนากฎหมาย เร่ือง 
การมีสวนรวมของหนวยงาน
ภาครัฐในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ความสําคัญของ JD และการวัด
ความสามารถตาม JD 

อาคารสัมมนา ช้ัน 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

7. นางสุนันทา  วัฒนกุลชัย 
 

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี 
 

8. นางสาวกวสิรา  หงษยนต  
 
 
 

โครงการสัมมนากฎหมาย เร่ือง การ
มีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐใน
การปองกนัและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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3. กิจกรรม/โครงการในรอบป 2552 
1. โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลยั - พนักงานราชการ   
หลักการและเหตุผล 

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร และ
การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา นั้น 

เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรลุวัตถุประสงคเปนไปตามขางตน 
มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหบุคลากรใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาความรูตามหลักบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี โดยใหบุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหมใหมีความรูความสามารถ ความเขาใจในระบบราชการ รวมทั้ง
เพื่อปลูกฝงคานิยมในการทํางานราชการ โดยจะเริ่มพัฒนาบุคลากรกอนสิ้นสุดการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
ราชการ 8 เดือน กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะที่มีหนาที่มีหนาที่รับผิดชอบ การ
บริหารงานบุคคลภาครัฐและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบรรจุใหม ซ่ึง
จะเปนกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต จึงพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองเตรียมบุคลากรดังกลาว
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติราชการ มีทักษะและทัศนะคติที่ดี เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
โดยจะจัดระบบการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการเพื่อปลูกฝงคานิยมและปรัชญาของการเปนบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยที่ดี โดยดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่องและใหสอดคลองกับระบบการบริหารบุคลแนวใหม 
กองบริหารงานบุคคลจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค   
 1. เพื่อดําเนินการจัดอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ - สายสนับสนุน) พนักงานราชการ มี
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ และตระหนักในความรับผิดชอบของงาน เรียนรูถึงอุดมการณและคานิยมที่
สรางสรรคของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 
 2. เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการและคํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวม การใหความสําคัญกับจิตบริการในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน 
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่บรรจุใหมใหมีความรู ความสามารถ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ มี
ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน 
ผลการดําเนินโครงการ 
 1. พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย ไดรับใบประกาศนียบตัรจากมหาวทิยาลัย 
 2. บุคลากรที่เขารวมรับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับ รอยละ 80  
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ภาพการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลยั - พนักงานราชการ 
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2. โครงการ การจัดอบรมบุคลากรทาง e – learning ของ ก.พ.  
หลักการและเหตุผล   

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม     
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา น้ัน 

เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรลุวัตถุประสงคเปนไปตามขางตน 
มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาความรูตามหลักบริหารจัดการบานเมืองที่
ดี โดยใหบุคลากรไดมีการพัฒนาผานระบบอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงาน ก.พ. โดยหลักสูตรอบรมออนไลนที่
เปนความตองการรวมของสวนราชการเพื่อเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัตงิานภายใตระบบบรหิาร
จัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และบุคลากรไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรมออนไลนมาใชใน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น กองบริหารงานบุคคลจึงได
จัดทําโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค   
 1.  เพ่ือใหบุคลากรในมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม ไดรับความรูใหม ๆ ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทักษะ และเทคโนโลยี 
 2. นําความรู ทักษะ ที่ไดรับจากการอบรมออนไลนมาปรับใชในการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการดําเนินโครงการ 
 1. บุคลากรเขารวมรับการอบรมจํานวน 100 คน 
 2. บุคลากรที่เขารวมรับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับ รอยละ 80  

ภาพการอบรมโครงการการจัดอบรมบุคลากรทาง e – learning ของ ก.พ.   
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3. โครงการราชการใสสะอาดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
หลักการและเหตุผล   
  รัฐบาลไดกําหนดนโยบายราชการใสสะอาด เปนนโยบายสําคัญของทางราชการ โดยใหหนวยงาน
ภาครัฐนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริงจัง ตามติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2543 และมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2549 ไดเห็นชอบวาระแหงชาติ ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยเสริมสราง กระตุน ยกระดับ ใหหนวยงานภาคราชการ
และตัวขาราชการ บุคลากร เกิดความเขาใจ เขาถึงและพัฒนา โดยเฉพาะการเตรียมตัวและการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง สามารถไตรตรองและใชเหตุผลอยางรอบคอบ มีการปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสม กลาเผชิญกับ
สิ่งที่ไดตัดสินและกระทําไป ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ดูแลปองกัน รักษาปกปองไมการปฏิบัติราชการหรือการ
ปฏิบัติตนเกิดความเสียหายหรือเกิดความเสี่ยงตอความไมดีงามใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเปาประสงค รวม 
2 ประการ ไดแก 
 1. ลดและปดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เพ่ือสรางความโปรงใส ซ่ือสัตย 
สุจริต ลดความสูญเสียและขจัดรูร่ัวไหลในการปฏิบัติราชการ 
 2. สรางจิตสํานึกในการประพฤติมิชอบ ใหยึดม่ันในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ความสุจริต ซ่ือตรง เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประหยัด เกิดความคุมคา มีมาตรฐานถูกตอง ตอบสนองความตองการของประชาชนและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม  
 เพ่ือใหการดําเนินการตามโครงการราชการใสสะอาดบรรลุตามวัตถุประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จึงเห็นควรใหขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ทุกคนในสังกัด เกิดจิตสํานึก เกิดความรู ความเขาใจและเขาถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ซ่ึงสามารถนําความรูไปขยายสูนักศึกษา และมีจิตสํานึกในดานการประหยัด ซ่ือสัตย และสามัคคีอยางเปน
รูปธรรม  

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน มีความรู เกิดความเขาใจถึง
หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลอยางเดนชัด 
 2. เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย นําหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลไปขยายผล โดย
บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
 3. เพ่ือสรางกลไก ผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานของราชการใสสะอาดใหเกิดเปนรูปธรรม  
ผลการดําเนินโครงการ 

1. บุคลากรเขารวมรับการอบรมจํานวน 80 คน 
2. บุคลากรมีความพึงพอใจรอยละ 80  
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ภาพการอบรมโครงการราชการใสสะอาดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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4. โครงการจัดทําสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

หลักการและเหตุผล  
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร และการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา น้ัน 

เพ่ือใหการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรลุวัตถุประสงคเปนไปตามขางตน 
มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหบุคลากรใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาความรูตามหลักบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี โดยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเขาใจในการจัดทําสมรรถนะของตนเองและเสริมสราง
ความเขมแข็งของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหสามารถรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะที่มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร ซ่ึงจะเปนกําลัง
สําคัญของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต จึงพิจารณาเห็นวาจําเปนตองเตรียมบุคลากรดังกลาวเพื่อใหมีความรู 
ความเขาใจในการจัดทําสมรรถนะของตนเองมีทักษะและทัศนคติที่ดีเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
โดยจะจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดทําสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือปลูกฝงคานิยมและปรัชญาของการเปนบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยที่ดี โดยดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ืองและใหสอดคลองกับระบบการบริหารบุคคลแนว
ใหม กองบริหารงานบุคคลจึงจัดโครงการนี้ขึ้น  

วัตถุประสงค   
 1. เพ่ือดําเนินการจัดการอบรมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, อาจารยประจําตามสัญญา, 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา, ลูกจางประจํา, พนักงานมหาวิทยาลัย – พนักงานราชการ มีความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ และมีความเขาใจในการจัดทําสมรรถนะของตนเอง 
 2. เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจถึงหลักปฏิบัติงานในภาคราชการและคํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวม การใหความสําคัญกับจิตบริการในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน 

ผลการดําเนินโครงการ 
1. บุคลากรดําเนินการจัดสงแบบบันทึกสมรรถนะของตนเอง จํานวน 314 คน 
2. บุคลากรมีความพึงพอใจรอยละ 80  
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ภาพการอบรมโครงการ จัดทําสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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5. โครงการ  การฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของ ก.พ. สําหรับขาราชการพลเรือนใน 
    สถาบันอุดมศึกษา  (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0706.2/ว 19 ลงวันที ่3 ธันวาคม 2536) 

หลักการและเหตุผล 
  ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 ก.พ.อ.          
ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํ าในการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับวา
ดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น โดยคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูบริหารตองผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรอง 
น้ัน 
  เน่ืองจากเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางจากสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงทํา
ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ยังไมไดผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ 
ก.พ.อ.รับรอง เปนจํานวนมาก เพ่ือใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ฯ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จึงไดเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะจัดฝกอบรมใหแกบุคลากร  ทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ที่มีหนาที่ในดานการใหบริการและสนับสนุน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูที่มีศักยภาพพอที่จะขึ้นสูระดับบริหาร ไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง
เพ่ือใหเกิดความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดในทุกองคกร หนวยงานและขอบขาย ภาระหนาที่ที่อาจจะเปลี่ยนไป
โดยรับนโยบายจากผูบริหารระดับสูงแปลงไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงจําเปนตองวางแผนประสานงานและกํากับดูแล
นโยบายและงานที่มอบหมายใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพ่ือรองรับภารกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของ ก.พ. สําหรับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0706.2/ว 19    ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2536) จะทําใหผู
ที่ดํารงตําแหนงนักบริหารไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารที่สําคัญ มีความพรอมในการกาวไปสู
การเปนนักบริหารมืออาชีพ 

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

2. เพ่ือเตรียมความพรอมของผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 7 หรือผูที่ไมเคยดํารงตําแหนงประเภท 
บริหารระดับกลางใหสามารถรับผิดชอบภารกิจที่สูงมากขึ้นในตําแหนงผูบริหารระดับกลาง (ตําแหนงระดับ 8) 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถของผูเขาอบรมจากความรู ความชํานาญเฉพาะดานใหมี 
ความสามารถในการบริหารจัดการมากขึ้น และเพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพใหสามารถเปนผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือเสริมสรางแนวคิด ประสบการณ ตลอดจน วิสัยทัศนในดานการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย
ถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม อันเปนการสรางความพรอมใหแกผูเขาอบรมในอันที่จะรองรับการพัฒนา  
การบริหารและการปรับเปลี่ยนแนวการปฏิบัติงานตอไปในอนาคตเพื่อถายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู
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การปฏิบัติที่มีสัมฤทธิผลในหนวยงานที่รับผิดชอบและพัฒนาหนวยงานใหมีแผนงานและวิธีการดําเนินงานที่
ชัดเจน 
  5. สามารถเปนผูนําทีมงานและบริหารงานไดอยางมืออาชีพ มีพฤติกรรมที่สะทอนคุณธรรม
และจริยธรรมที่เปนแบบอยางที่ดีสําหรับทีมงานและเพิ่มพูนความรูและทักษะที่จําเปนในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการบริหารซึ่งจะเปนพื้นฐานในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินโครงการ 
 1. ในปงบประมาณ 2552 มีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เขารับการอบรม
จํานวน 4 รุน (ตอเน่ืองจากปงบประมาณ พ.ศ. 2551) มีจํานวนทั้งหมด 255 คน ดังน้ี 

รุนที่ 6  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 70 คน 
รุนที่ 7  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 70 คน 
รุนที่ 8  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 43 คน 
รุนที่ 9  มีผูเขารบัการอบรมจํานวน 72 คน 

 2. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจรอยละ  100 

ภาพการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของ  ก.พ. สําหรับขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา รุนที่ 6 – 9  
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4. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ 2552 
 
 

ประเภทบคุลากร จํานวน 
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา(สายสอน) 163 
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) 14 
ลูกจางประจํา 39 
พนักงานราชการ 29 
พนักงานมหาวิทยาลัย 104 
อาจารยประจําตามสัญญา 67 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา 261 

รวม 677 
 
 

กราฟแสดงขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงครามประจําปงบประมาณ 2552 
 

ลูกจางประจํา 6%

พนักงานราชการ 4%

พนักงานมหาวิทยาลัย 
15%

อาจารยประจํา
ตามสัญญา 10%

เจาหนาที่
ประจําตาม ขาราชการพลเรือน 

ฯ (สายสนับสนุน) 

ขาราชการพลเรือน
 ฯ(สายสอน) 24%
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5. ขอมูลการเกษียณอายุของขาราชการและลูกจางประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําป 2552 

 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2552 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 
วุฒิ

การศึกษา 
1 นาย เกษม  บุญโญ ผูชวยศาสตราจารย คณะครุศาสตร ป.โท 
2 นาย นิพนธ  ประพินพงศกร ผูชวยศาสตราจารย คณะครุศาสตร ป.โท 
3 นางสาว อรอนงค  อิงคะสุวณิชย ผูชวยศาสตราจารย คณะครุศาสตร ป.โท 
4 นาย ประสิทธิ์  พวงมาลี อาจารย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป.ตรี 
5 นาง วนิดา  ประทุมศิริ ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป.โท 
6 นาย ชัยวัฒน  สุขดี ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป.โท 
7 นาง สุจิตรา  เปล่ียนดวง อาจารย  คณะวิทยาการจัดการ ป.โท 
8 นาย ครองศักดิ์  ภุมรินทร   อาจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป.ตรี 
9 นาง นงเยาว  พงษประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป.โท 
10 นาง นวลฉวี  กุลโรจนภัทร ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป.โท 

ลูกจางประจาํ เกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2552  
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 
วุฒิ

การศึกษา 
1 นาย เกษม  บัวศักดิ์ หัวหนาหมวดรถยนต สํานักงานอธิการบดี ป. 4 
2 นาย จรัล  ถุงเงิน ลูกมือชางประปา สํานักงานอธิการบดี ม. 4 
3 นาย ชลี  จันทรแจมแจง หัวหนาคนงาน สํานักงานอธิการบดี ป. 4 
4 นาย วีระ  ลอยพูน พนักงานพิมพดีดชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี ป.ตรี 

 
 

6. ขอมูลการบรรจุขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปงบประมาณ 2552 

 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง สังกัด ตั้งแตวันที ่
- - - - 
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7. ขอมูลการรับโอนขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปงบประมาณ 2552 

 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง สังกัด ตั้งแตวันที ่

นางกฤธยากาญจน    โตพิทักษ อาจารย คณะครุศาสตร 19 ธ.ค. 2551 
นาวสาวอุทัยวรรณ    ฉัตรธง อาจารย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 19 ธ.ค. 2551 
นายธนสาร             เพ็งพุม อาจารย คณะครุศาสตร 20 พ.ย. 2551 
 

8. ขอมูลการลาออกของขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปงบประมาณ 2552 

 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง สังกัด ตั้งแตวันที ่

นางเอื้อมพร          หลินเจริญ อาจารย คณะครุศาสตร 3 พ.ย. 2551 
นายชัยวัฒน          สุทธิรัตน ผูชวยศาสตราจารย คณะครุศาสตร 3 พ.ย. 2551 

 
9. ขอมูลการตอเวลาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปงบประมาณ 2552 

 
 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง สังกัด ตั้งแตวันที ่
นางสาวทิพยสุดา    นัยทรัพย รองศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ต.ค. 2551 
นางชอลัดดา          ขวัญเมือง รองศาสตราจารย คณะครุศาสตร 1 ต.ค. 2551 

 

10. ขอมูลการเลื่อนขั้นขาราชการและลูกจางประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปงบประมาณ 2552 

 

เดือน ไมเลื่อนข้ัน 0.5 ข้ัน    และ 2 % 1 ข้ัน และ 4 % 1.5 ข้ัน รวม 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
เดือนเมษายน 2552 16 134 27 - 177 
เดือนตุลาคม  2552 21 5 151 - 177 
ลูกจางประจาํ 
เดือนเมษายน 2552 - 33 6 - 39 
เดือนตุลาคม  2552 - 4 35 - 39 
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11. งบประมาณของกองบริหารงานบุคคลประจําปงบประมาณ 2552 

 
 

ประเภท
งบประมาณ 

งบบุคลากร งบ
ดําเนินงาน 

งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจาย
อ่ืน 

รวม 

แผนดิน - - - - - - 
รายได - 350,000 - - - 350,000 
รวม - 350,000 - - - 350,000  

 
 

12. ขอมูลการรับหนังสือของกองบริหารงานบุคคลประจําปงบประมาณ 2552 

 
 

ชื่อ จํานวน 
หนังสือภายใน 838  เร่ือง 
หนังสือภายนอก 477  เรื่อง 
รวม 1,315  เร่ือง 
 
 

13. ขอมูลการลาศึกษาตอของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 

ภาคปกติ  
ประเภทของบุคลากร 

 ในประเทศ (คน) ตางประเทศ (คน) 
ภาค เสาร – อาทิตย 

 (คน) 

 
รวม (คน) 

 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 11 4 4 19 

ลูกจางประจํา - - - - 

พนักงานราชการ - - 3 3 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 - 11 14 

อาจารยประจําตามสัญญา 12 3 9 24 

รวมท้ังหมด  (คน) 60 
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14. การประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2551 กองบริหารงานบุคคล 
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ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ องคประกอบที่ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นที่ใหขอมูลปอนกลับ 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน 

3.00 ดีมาก จุดเดน     
         กองบริหารงานบุคคลมีกระบวนการพัฒนากลยุทธและ
แผนการดําเนินงานซึ่งมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามภารกิจ มีการประเมินปละนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน ที่บุคลากรในกอง
บริหารงานบุคคลไดรับทราบและมีแผนปฏิบัติการที่กําหนด
เปาหมายตามตัวบงชี้ที่ชัดเจนปฏิบัติได  
จุดที่ควรพัฒนา    
          ควรปรับเปล่ียน ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน เนื่องจาก
ยังเขียนไมถูกตอง โดยอาจปรับจากปรัชญา เปน ปณิธาน และ 
ปณิธาน เปน วิสัยทัศน จะตรงประเด็นมากกวา   

2. ภารกิจหลัก 2.50 ดี จุดเดน  
          เนื่องจากภารกิจหลักของกองบริหารงานบุคคล เปนเรื่อง
เกี่ยวกับกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย ซึ่งกองบริหารงานบุคคลมีจุดเดน คือ มีการ
กระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพไวเปน
ลายลักษณอักษร และมีการเผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบและ
ปฏิบัติ โดยมีเอกสารอางอิงที่ เปนลายลักษณอักษร มีคําส่ัง 
ประกาศ ขอบังคับ แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพและผลการ
ประเมิน ซึ่งครบทุกตัวบงชี้ 
จุดที่ควรพัฒนา   
          ควรมีการทบทวนเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ 
เชน อยางนอย 1 ครั้ง/ป  และเนื่องจากผูบริหารยังไมคอยให
ความสําคัญเรื่องการจัดทําจรรยาบรรณเทาที่ควร จึงควรเสนอให
ผูบริหารใหความสําคัญในการดําเนินการตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 



ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ องคประกอบที่ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

ลักษณะที่พบและประเด็นที่ใหขอมูลปอนกลับ 

 
 

3.  การบริหารและการจัดการ 2.63 ดีมาก จุดเดน  
          มีกระบวนการสรรหาผูบริหารเปนระบบโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได มีวิสัยทัศนมองถึงความเปนไปไดในอนาคต มีการ
จัดทําแบบประเมินสมรรถนะของผูอํานวยการกอง สามารถ
ตรวจสอบได มีการจัดทําคําส่ังเพื่อแบงหนาที่ของบุคลากรภายใน
กองอยางชัดเจน ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีแกหนวยงานอื่นๆ มีการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรูโดยการนําโครงการ E-
Learning ของ ก.พ. มาใชในการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับและการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรในอนาคต สามารถนํา
ความรูที่ไดรับมาปรับปรุงใชในงานที่ตนเองปฏิบัติ 
จุดที่ควรพัฒนา  
          รายงานผลการประเมินควรมีสรุปผลใหชัดเจน เชน มี
จํานวนทั้งหมดกี่คนที่ตอบแบบสอบถาม  บางตัวชี้วัดสามารถ
ดําเนินการตอไดจนครบทุกกระบวนการ  

4.  การเงินและงบประมาณ 2.00 พอใช จุดเดน  
          สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะ
ไดรับงบประมาณจํากัด 
จุดที่ควรพัฒนา  
          งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ ในการสงเสริมหรือจัดทํา
โครงการ ตามที่ตั้งเปาหมายไว  

5.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 ดีมาก จุดเดน   
        - 
จุดที่ควรพัฒนา  
           ควรมีการนําระบบการจัดเก็บขอมูลโดยระบบ  
E-Office มาประยุกตใชในการดําเนินงาน 

ผลการประเมินทุกองคประกอบ 2.59 ดีมาก  
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ผศ. รศ. ศ ผศ. รศ. ศ
5(1-2552) วันอังคารที่ 17  มีนาคม  พ.ศ. 2552 หองประชุมเกี้ยวเกลา 1

โรงแรมสวนดุสิต เพลส
* หมายเหตุ  ผูผานการประเมิน คือ นางสลักจิตร  ตรีรณโอภาส

ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่ประชุม หมายเหตุ
16(1/2552) วันพุธที่ 21  มกราคม  2552 หองประชุมราชาวดี
17(2/2552) วันพุธที่ 4  กุมภาพันธ  2552 หองประชุมราชาวดี
18(3/2552) วันอังคารที่ 10 มีนาคม  2552 หองประชุมราชาวดี
19(4/2552) วันศุกรที่ 15 พฤษภาคม  2552 หองประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวม
20(5/2552) วันศุกรที่ 19 มิถุนายน  2552 หองประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวม
21(6/2552) วันศุกรที่ 14 สิงหาคม  2552 หองประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวม
22(7/2552) วันพุธที่ 23 กันยายน  2552 หองประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวม

16. สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจําป 2552

15. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําป 2552

ครั้งที่ วันที่ประชุม
ไมผานการผานการประเมิน

สถานที่ประชุม
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คร้ังท่ี ประเภท สังกัด วันรับสมัคร
1 พนักงานราชการ สายสนับสนุน (บุคคลภายใน) พนักงานราชการ สนน.

ชางเทคนิค 1 อัตรา งานอาคารสถานที่และบริการ สนอ. รองฯสมบัติ ยังไมใหประกาศรับสมัครฯ
ชางเครื่องยนต 2 อัตรา

รวม 3 อัตรา
2 1 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สนอ.  22 - 30 มกราคม 2552

รวม 2 อัตรา
3 1 บรรณารักษ 1 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  23 มกราคม 2552 - 13 กุมภาพันธ 2552

รวม 1 อัตรา
4 พนักงานราชการ สายสนับสนุน (บุคคลภายใน) พนักงานราชการ สนน.

ชางเทคนิค 1 อัตรา งานอาคารสถานที่และบริการ สนอ.  4 - 11 กุมภาพันธ 2552
ชางเครื่องยนต 2 อัตรา

รวม 3 อัตรา
5 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (บุคคลภายใน) พนักงานมหาวิทยาลัย สนน. อัตรามติคณะรัฐมนตร 35 อัตรา

1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะครุศาสตร  4 -11 กุมภาพันธ 2552
2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 นักวิทยาศาสตร 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7 นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ
8 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ
9 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
10 นักวิทยาศาสตร 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
11 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา หนวยงานสวัสดิการ  กองกลาง  สนอ.
14 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา หนวยงานประชุมและพิธีการ  กองกลาง  สนอ.
15 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา หนวยงานคลัง  กองกลาง  สนอ.
16 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา หนวยงานพัสดุ  กองกลาง  สนอ.
17 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา หนวยงานประชาสัมพันธ กองกลาง  สนอ.
18 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา กองนโยบายและแผน
19 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริการการศึกษา
20 นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา กองบริการการศึกษา
21 บุคลากร 2 อัตรา กองบริหารงานบุคคล
22 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองพัฒนานักศึกษา
23 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา กองพัฒนานักศึกษา
24 บรรณารักษ 1 อัตรา สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
25 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
26 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา หนวยงานตรวจสอบภายใน
29 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สถาบันวิจัยและพัฒนา
30 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
31 บรรณารักษ 1 อัตรา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
32 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 35 อัตรา
6 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (บุคคลภายใน) พนักงานมหาวิทยาลัย สนน. อัตราทดแทนเกษียณ 13 อัตรา

1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา หนวยงานธุรการและสารบรรณ  กองกลาง  สนอ.   12 - 18 กุมภาพันธ 2552
รวม 1 อัตรา

7 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (บุคคลทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย สวช. อัตรามติคณะรัฐมนตร 23 อัตรา
1 อาจารย ป.เอก จิตวิทยา 1 อัตรา คณะครุศาสตร  16 - 24 กุมภาพันธ 2552
2 อาจารย ป.เอก สถิติ/วิจัย/วัดผล/ประเมินผล 1 อัตรา
3 อาจารย ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตําแหนง / อัตรา

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาและอาจารยประจําตามสัญญา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประจําปพ.ศ.  2552  (มกราคม  -   ธันวาคม  2552)
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คร้ังท่ี ประเภท สังกัด วันรับสมัครตําแหนง / อัตรา

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาและอาจารยประจําตามสัญญา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประจําปพ.ศ.  2552  (มกราคม  -   ธันวาคม  2552)

4 อาจารย ป.เอก ฟสิกส / คณิตศาสตร ฯลฯ 1 อัตรา
5 อาจารย ป.เอก ภาษาญี่ปุน ฯลฯ 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6 อาจารย ป.โท/เอก ภูมิศาสตร ฯลฯ 1 อัตรา
7 อาจารย ป.เอก สัตวศาสตร 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
8 อาจารย ป.เอก พัฒนาผลิตภัณฑอุตฯ 1 อัตรา

รวม 8 อัตรา
8 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (บุคคลภายใน) พนักงานมหาวิทยาลัย สวช. อัตรามติคณะรัฐมนตร 23 อัตรา

1 อาจารย ป.โท การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตฯ  16 - 24 กุมภาพันธ 2552
2 อาจารย ป.โท จิตวิทยาการแนะแนว 1 อัตรา
3 อาจารย ป.โท วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 1 อัตรา
4 อาจารย ป.โท หลักสูตรและการสอน 2 อัตรา
5 อาจารย ป.โท วิทยาการคอมพิวเตอรฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 อาจารย ป.เอก พัมนาสังคม ฯลฯ 1 อัตรา ตณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7 อาจารย ป.โท / เอก ศิลปศึกษา ฯลฯ 1 อัตรา
8 อาจารย ป.โท บริหารธุรกิจ 3 อัตรา วิทยาการจัดการ

อาจารย ป.โท เศรษฐศาสตร 1 อัตรา
อาจารย ป.โท อุตสาหกรรมศึกษา 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย ป.โท วิทยาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา
อาจารย ป.โ เศรษฐศาสตร 1 อัตรา

รวม 15 อัตรา
9 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (บุคคลทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย สวช. อัตราทดแทนเกษียณ 13 อัตรา (ขยายเวลา) 3 อัตรา

1 อาจารย (ป.เอก เคมีฯลฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  16 - 24 กุมภาพันธ 2552
2 อาจารย (ป.โท การสอนภาษาไทย ฯลฯ) 1 อัตรา คณะครุศาสตร
3 อาจารย (ป.เอก หลักสูตรและการสอน) 1 อัตรา คณะครุศาสตร

รวม 3 อัตรา
10 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (บุคคลทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย สนน.

1 ตําแหนงวิศวกรโยธา 1 อัตรา หนวยงานอาคารสถานที่และบริการ  16 - 24 กุมภาพันธ 2552
รวม 1 อัตรา กองกลาง สนอ.

11 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา
1 นักประชาสัมพันธ 1 อัตรา งานประชาสัมพันธ กองกลาง สนอ.  23 มกราคม 2552 - 13 กุมภาพันธ 2552
2 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

รวม 1 อัตรา
12 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา

1 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา งานคลัง  กองกลาง สนอ.  11 - 31 มีนาคม 2552
2 ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริการการศึกษา

รวม 2 อัตรา
13 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา

1 ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 อัตรา กองพัฒนานักศึกษา  13 มีนาคม - 2 เมษายน 2552
รวม 3 อัตรา

14 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (บุคคลทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย สวช.
1 อาจารย (ป.เอก เคมีฯลฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  23 มีนาคม - 23 เมษายน 2552
2 อาจารย (ป.โท การสอนภาษาไทย ฯลฯ) 1 อัตรา คณะครุศาสตร
3 อาจารย (ป.เอก หลักสูตรและการสอน) 1 อัตรา คณะครุศาสตร
4 อาจารย ป.เอก สถิติ/วิจัย/วัดผล/ประเมินผล 1 อัตรา คณะครุศาสตร
5 อาจารย ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 อาจารย ป.เอก ฟสิกส / คณิตศาสตร ฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7 อาจารย ป.เอก ภาษาญี่ปุน ฯลฯ 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8 อาจารย ป.โท/เอก ภูมิศาสตร ฯลฯ 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9 อาจารย ป.เอก สัตวศาสตร 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
10 อาจารย ป.เอก พัฒนาผลิตภัณฑอุตฯ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รวม 10 อัตรา

ขอมูลรายงานประจําป 2552 ของกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



คร้ังท่ี ประเภท สังกัด วันรับสมัครตําแหนง / อัตรา

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาและอาจารยประจําตามสัญญา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประจําปพ.ศ.  2552  (มกราคม  -   ธันวาคม  2552)

15 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (บุคคลภายใน) พนักงานมหาวิทยาลัย สวช.
1 อาจารย ป.โท  เศรษฐศาสตร,นิเทศศาสตร,บริหารธุรกิจ,เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ  23 มีนาคม - 23 เมษายน 2552
2 อาจารย ป.โท  วิทยาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม 2 อัตรา
16 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา

1 นิติกร 1 อัตรา กองบริหารงานบุคคล  25 มีนาคม -27 เมษายน 2552
รวม 1 อัตรา

17 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา
1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  16 - 30 เมษายน 2552

รวม 1 อัตรา
18 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา

1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา งานอาคารสถานที่และบริการ สนอ.  16 - 22  เมษายน 2552
รวม 1 อัตรา

เจาหนาที่ประจําตามสัญญา
1 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 3 อัตรา งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สนอ.  16 - 22  เมษายน 2552

รวม 3 อัตรา
19 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย สนน.

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ  1 - 14 พฤษภาคม  2552
รวม 1 อัตรา (เปนอัตราทดแทนเกษียณ  ในโควตาของอธิการบดี)

20 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (บุคคลทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย สวช.
1 อาจารย (ป.เอก เคมีฯลฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  22 พฤษภาคม 2552 - 22 มิถุนายน 2552
2 อาจารย (ป.โท การสอนภาษาไทย ฯลฯ) 1 อัตรา คณะครุศาสตร
3 อาจารย (ป.เอก หลักสูตรและการสอน) 1 อัตรา คณะครุศาสตร
4 อาจารย ป.เอก สถิติ/วิจัย/วัดผล/ประเมินผล 1 อัตรา คณะครุศาสตร
5 อาจารย ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 อาจารย ป.เอก ฟสิกส / คณิตศาสตร ฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7 อาจารย ป.เอก สัตวศาสตร 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
8 อาจารย ป.เอก พัฒนาผลิตภัณฑอุตฯ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รวม 8 อัตรา
 - พิเศษ - เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (นายวิสุทธิ์ อินกํา 1 อัตรา งานอาคารสถานที่และบริการ สนอ.  10 -30 มีนาคม 2552
รวม 1 อัตรา

 - พิเศษ - เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา
ครูโรงเรียนสาธิต 5 อัตรา โรงเรียนสาธิตฯ  16 มีนาคม - 3 เมษายน 2552
ครูพี่เล้ียง 1

รวม 6 อัตรา
21 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา

ชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 อัตรา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  5 มิถุนายน 2552 - 23 กรกฎาคม 2552
ระดับปริญญาตรี

รวม 1 อัตรา
 - พิเศษ - อาจารยประจําตามสัญญา อ.ประจําตามสัญญา

ป.เอก ชีววิทยา(เนนพฤษศาสตร) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   27 เมษายน - 15 พฤษภาคม  2552
รวม 1 อัตรา

22 อาจารยประจําตามสัญญา
1 อาจารย (ป.โท คณิตศาสตร) 1 อัตรา อ.ประจําตามสัญญา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1- 19 มิถุนายน 2552
2 อาจารย (ป.โท เคมี) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 อาจารย (ป.โท ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 3 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รวม 5 อัตรา (อัตราแทนผูเปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงาน)
23 อาจารยประจําตามสัญญา

1 อาจารย (ป.โท นิติศาสตร) 1 อัตรา อ.ประจําตามสัญญา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2552
2 อาจารย (ป.โท รัฐศาสตร) 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รวม 2 อัตรา (อัตราแทนผูเปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงาน)
หมายเหตุ :  ประกาศครั้งที่ 22 และ 23 เปนอัตราที่อธิการบดีอนุมัติใหรับ 7 อัตราแทนผูที่เล่ือนใหลเปนพนักงาน

ขอมูลรายงานประจําป 2552 ของกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



คร้ังท่ี ประเภท สังกัด วันรับสมัครตําแหนง / อัตรา

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาและอาจารยประจําตามสัญญา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประจําปพ.ศ.  2552  (มกราคม  -   ธันวาคม  2552)

24 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  8 - 26 มิถุนายน 2552

รวม 1 อัตรา
25 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา

คนงาน 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตฯ  8 - 26 มิถุนายน 2552
รวม 1 อัตรา (สํานักงานอธิการบดีรับสมัคร)

26 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา (งบสกอ.) จนท.ประจําตามสัญญา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป(ลามภาษามือ) 1 อัตรา ศูนยการศึกษาพิเศษ  23 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2552

รวม 1 อัตรา (สํานักงานอธิการบดีรับสมัคร)
27 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา

ชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 - 28 กรกฎาคม 2552
คาจาง 5,760 บ. วุฒิม.6

รวม 1 อัตรา
28 อาจารยประจําตามสัญญา

1 อาจารย (ป.โท วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 1 อัตรา อ.ประจําตามสัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  17 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2552
2 อาจารย (ป.โท ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 3 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  17 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2552

 - (เคยประกาศรับครั้งที่22/52 ไมมีผูมาสอบ)
รวม 1 อัตรา (อัตราแทนผูเปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงาน)

29 1 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สนอ.  29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2552
รวม 1 อัตรา

30 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (บุคคลทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย สวช. ประกาศรับตอจากครั้งที่ 20/2552
1 อาจารย (ป.เอก เคมีฯลฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 31 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2552
2 อาจารย ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 อาจารย (ป.โท การสอนภาษาไทย ฯลฯ) 1 อัตรา คณะครุศาสตร
4 อาจารย (ป.เอก หลักสูตรและการสอน) 1 อัตรา คณะครุศาสตร
5 อาจารย ป.เอก สถิติ/วิจัย/วัดผล/ประเมินผล 1 อัตรา คณะครุศาสตร
6 อาจารย ป.เอก สัตวศาสตร 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
7 อาจารย ป.เอก พัฒนาผลิตภัณฑอุตฯ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รวม 7 อัตรา
31 อาจารยประจําตามสัญญา ประกาศรับตอจากครั้งที่ 22/2552

1 อาจารย (ป.โท คณิตศาสตร) 1 อัตรา อ.ประจําตามสัญญา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2552
รวม 1 อัตรา (อัตราแทนผูเปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงาน)

32 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย สนน.
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ  29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2552

รวม 1 อัตรา (อัตราแทนผูลาออก นางนพวรรณ นาคสนิท)
33 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา งานประชุมและพิธีการ กองกลาง สนอ.  4 - 25  สิงหาคม 2552
รวม 1 อัตรา (อัตราแทนผูเปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงาน)

34 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โครงการบริการหอพักนักศึกษา  4 - 25  สิงหาคม 2552

รวม 1 อัตรา (งบรายไดโครงการหอพักฯ)
35 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา

แมบาน 1 อัตรา โครงการบริการหอพักนักศึกษา  4 - 25  สิงหาคม 2552
รวม 1 อัตรา (งบรายไดโครงการหอพักฯ) (สํานักงานอธิการบดีรับสมัคร)

36 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จนท.ประจําตามสัญญา
1 ผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 อัตรา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  26 สิงหาคม - 15 กันยายน 2552
2 ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

รวม 1 อัตรา
37 อาจารยประจําตามสัญญา

1 อาจารย (ป.โท/ตรี ภาษาจีน ฯลฯ) 1 อัตรา อ.ประจําตามสัญญา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  26 สิงหาคม - 15 กันยายน 2552
รวม 1 อัตรา

38 อาจารยประจําตามสัญญา

ขอมูลรายงานประจําป 2552 ของกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



คร้ังท่ี ประเภท สังกัด วันรับสมัครตําแหนง / อัตรา

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาและอาจารยประจําตามสัญญา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประจําปพ.ศ.  2552  (มกราคม  -   ธันวาคม  2552)

1 อาจารย (ป.โท  คอมพิวเตอร) 1 อัตรา อ.ประจําตามสัญญา คณะวิทยาการจัดการ  1 - 21 กันยายน 2552
2 อาจารย (ป.โท อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 1 อัตรา

รวม 2 อัตรา
39 อาจารยประจําตามสัญญา

1 อาจารย (ป.โท วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 1 อัตรา อ.ประจําตามสัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  3  กันยายน - 5 ตุลาคม 2552
2 อาจารย (ป.โท ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 2 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

 - (เคยประกาศรับครั้งที่22/52 ,ครั้งที่ 28/2552 ไมมีผูมาสอบ จึงใหอัตราดร.กมลนาฎ มาลากุล ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา)
3 อาจารย (ป.โท คณิตศาสตร) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 - (เคยประกาศรับครั้งที่22/52 ,ครั้งที่ 31/2552 ไมมีผูมาสอบ)
รวม 4 อัตรา (อัตราแทนผูเปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงาน)

40 เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา
1 นักวิชาการศึกษา 5 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา กองกลาง สนอ. (สระวายน้ํา)  7 - 28  ตุลาคม 2552
2 แมบาน 1 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา กองกลาง สนอ. (สระวายน้ํา)
3 ผูปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา งานประชุมและพิธีการ กองกลาง สนอ.
4 ชางเครื่องยนต 1 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา งานยานพาหนะ  กองกลาง  สนอ.
5 ชางเทคนิค 1 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา งานอาคารสถานที่และบริการ สนอ.
6 ชางไฟฟา 1 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา งานอาคารสถานที่และบริการ สนอ.
7 คนงาน 1 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา งานอาคารสถานที่และบริการ สนอ.
8 คนงาน 1 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา โรงเรียนสาธิตฯ
9 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 3 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สนอ.

รวม 15 อัตรา
41 พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย สนน.

1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  7 - 28  ตุลาคม 2552
รวม 1 อัตรา

42 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (บุคคลทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย สวช. ประกาศรับตอจากครั้งที่ 30/2552
ยกเลิก 1 อาจารย ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  8 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2552

2 อาจารย (ป.โท การสอนภาษาไทย ฯลฯ) 1 อัตรา คณะครุศาสตร เมื่อปดรับสมัคร รอเขา กบม. ประมาณ 16 พ.ย.52
3 อาจารย (ป.เอก หลักสูตรและการสอน) 1 อัตรา คณะครุศาสตร
4 อาจารย ป.เอก สถิติ/วิจัย/วัดผล/ประเมินผล 1 อัตรา คณะครุศาสตร
5 อาจารย ป.เอก พัฒนาผลิตภัณฑอุตฯ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รวม 5 อัตรา
43 อาจารยประจําตามสัญญา

ยกเลิก 1 อาจารย (ป.โท นิติศาสตร) 1 อัตรา อ.ประจําตามสัญญา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  8 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2552
2 อาจารย (ป.โท อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 2 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ
3 อาจารย (ป.เอก/โท วิศวกรรมการผลิต) 2 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม

รวม 5 อัตรา
44 เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา

1 ผูปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา จนท.ประจําตามสัญญา คณะวิทยาการจัดการ  7 - 28  ตุลาคม 2552
รวม 1 อัตรา ภายใน

45 อาจารยประจําตามสัญญา
1 ป.โท ฟสิกส (อ.ไกรลาส) 1 อัตรา อ.ประจําตามสัญญา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  12 - 16 ตุลาคม 2552

รวม 1 อัตรา ขยายเวลารับสมัครถึง 2 พ.ย. 52
ประกาศขยายเวลารับสมัครเปน15วัน

46 อาจารยประจําตามสัญญา
ป.โท นิติศาสตร 1 อัตรา อ.ประจําตามสัญญา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  12 - 22 ตุลาคม 2552
ป.โท ทองเที่ยว 2 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ ขยายเวลารับสมัครถึง 2 พ.ย. 52
ป.โท ฟสิกส (แทนอ.ธญาณุตม) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป.โท คณิตศาสตร 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป.โท/เอก วิศวกรรมการผลิต 2 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม 7 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครเปน15วัน

ขอมูลรายงานประจําป 2552 ของกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



คร้ังท่ี ประเภท สังกัด วันรับสมัครตําแหนง / อัตรา

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาและอาจารยประจําตามสัญญา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประจําปพ.ศ.  2552  (มกราคม  -   ธันวาคม  2552)

47 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1 ป.เอก นิติศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สวช. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  12 - 22 ตุลาคม 2552

(อัตราทดแทนเกษียณ ป52 บรรจุ 1 ม.ค. 53) ขยายเวลารับสมัครถึง 2 พ.ย. 52
2 ป.โท การสอนภาษาไทย ฯลฯ 1 อัตรา คณะครุศาสตร
3 ป.โท/เอก สถิติ/วิจัย ฯลฯ 1 อัตรา คณะครุศาสตร
4 ป.โท/เอก หลักสูตรและการสอน ฯลฯ 1 อัตรา คณะครุศาสตร
5 ป.โท/เอก วิทยาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 ป.โท/เอก พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษต 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รวม 5 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครเปน15วัน

ขอมูลรายงานประจําป 2552 ของกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี
2547 - - - - 1 - 1 - - 3 3 2 - 3 3 3 1 - - - - - - - - 7 9 18
2548 - - - 2 1 1 - - 2 3 9 15 1 4 2 6 - - - - - - - - - - 15 31
2549 - - - 1 1 - - 2 3 2 4 1 1 2 3 - - 3 2 12 3 7 1 - - 29 19
2550 - - 1 2 1 1 1 1 - 1 1 4 - - 2 - - - - - 1 - 1 - 2 4 10 13
2551 - - 1 - - - - 2 6 8 5 12 2 3 2 2 - - - - 1 2 - 1 2 3 19 33
2552 - - 1 - 1 - - 7 18 7 2 3 - - - - - - - - - - - - 2 19 22

จ.ม. บ.ช. บ.ม.ท.ช. ท.ม. ต.ช. ต.ม.

17. ขอมูลการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ

ร.จ.พ. รวมปพุทธศักราช
เครื่องราชอิสริยาภรณ

ป.ม.ป.ช.ม.ว.ม.ม.ป.ช. จ.ช.

รายงานประจําป 2552 ของกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   28


