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ประวัติของกองบริหารงานบุคคล 
ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2547  
เป็นต้นมา  ซึ่งในขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่  ตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับ คณะ ส านัก 
ศูนย์ สถาบัน รวม 6 คณะ 3 ส านัก 1 สถาบัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ              
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ส านักงานอธิการบดี  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดังต่อไปนี้ 
  ส านักงานอธิการบดี  แบ่งเป็น 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการและคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส านักงานคณบดี 
  และให้แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส านักงานผู้อ านวยการ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หน้า 28 เล่ม 123 ตอนที่ 62 ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 
  ในปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย ได้มีมติให้แบ่งส่วนราชการในกองบริหารงานบุคคลเป็น     
5 หน่วยงานได้แก่ หน่วยงานธุรการ  หน่วยงานบุคคล 1 หน่วยงานบุคคล 2 หน่วยงานสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการและงานวินัยและนิติกร 
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  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปณิธาน วัตถปุระสงค์ 

วิสัยทัศน์ 

 “กองบริหารงานบุคคล”  เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ภายใต้ปณิธานว่า  “กองบริหารงานบุคคล  บริหารเด่น      
เน้นบริการ  ประสานภารกิจ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 

พันธกิจ 

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  สมรรถนะ  ทักษะ 
3. รักษาบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยจัดหาสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้เกิดขวัญ ก าลังใจต่อการปฏิบัติงานและเกิดความม่ันคง  
ก้าวหน้าต่อการปฏิบัติงาน 

4. ใช้ประโยชน์จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สามารถน าความรู้ ความสามารถออกมาใช้
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปรัชญา 
มนุษยสัมพันธ์เด่น เน้นบริการและคุณภาพ  

ปณิธาน 
  “บริหารเด่น  เน้นบริการ  ประสานภารกิจ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของมหาวิทยาลัย” 

วัตถุประสงค์ 

  1.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบด้วยความ
รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส 
  2.  เพื่อให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตลอดจนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  3.  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนร่วมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามสู่มวลชนและสร้างความ   
พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
  4.  เพื่อเป็นศูนย์ประสานให้บริการส าหรับส่วนราชการ  องค์กรเอกชนและท้องถิ่นและ  
เป็นศูนย์เครือข่ายของส านักงาน ก.พ.  
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โครงสร้างการบริหาร 

สภามหาวิทยาลัย 

 
  สภาคณาจารย์      คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
         ประจ ามหาวิทยาลัย 
 
      คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ      คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
      มหาวิทยาลัย                   ประจ ามหาวิทยาลัย 
 
              สภาวิชาการ 
      คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ 
     ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 

 
อธิการบด ี

 
 

   กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย --------------------------  รองอธิการบด ี ผู้ช่วยอธิการบดี 
 
 
 
 
คณะครุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์   คณะมนุษยศาสตร ์          คณะวิทยาการจัดการ     คณะเทคโนโลยี               คณะเทคโนโลยี 
                        และเทคโนโลยี           และสังคมศาสตร์                 จัดการ                       การเกษตรและอาหาร        อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม                ส านักงานอธิการบดี                        ส านักวิทยบริการและ             สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                                                                           เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานบุคคล 
 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(ดร.สว่าง   ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ    พรหมเสน) 

 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล   อักษรดิษฐ์) 

 
 
 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
(นางบุษยมาศ   แสงเงิน) 

 
 
 

       หน่วยงานธุรการ           หน่วยงานบุคคล  1                       หน่วยงานบุคคล  2 
 (นายนพันษกรณ์ สมบูรณ์ไตรภพ)                    (นางนิตยา  กะหมาย)                      (นางสุนันทา   วัฒนกุลชัย) 
 
 
          หน่วยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ                      หน่วยงานวินัยและนิติการ 
                           (นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล +       (นายมนต์นิรันดร์   ประสิทธิผล +  
                            นางสาวอัมรินทร์   ยืนนาน)                          นางสาวกวิสรา  หงษ์ยนต์) 
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โครงสร้างอัตราก าลังกองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 
 

 
 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

 
 
 

 
 
 

 

 
ภารกิจหลัก 
  กองบริหารงานบุคคล  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคลทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและงานด้านการให้บริการแก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  เช่น  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  การรับรองคุณวุฒิ  การจัดระบบงาน     
การสรรหา  การสอบ  การบรรจุและแต่งตั้ง  โอนย้าย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง          
การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะภาพบุคลากร  การด าเนินการเรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญและ         
เงินทดแทน  การจัดหา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า      
ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น  โดยการด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้ก าหนด
โครงสร้าง  การบริหาร  โดยมีผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่ภายใต้การก ากับ  
ดูแลของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและแบ่งส่วนงานภายใน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ที่ 137/2550  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2550  โดยกองบริหารงานบุคคล  แบ่งงานออกเป็น         
5 หน่วยงาน  ดังนี ้
  1.  หน่วยงานธุรการ 
       1.1  งานธุรการ 
       1.2  งานการเงินและพัสดุ        
        1.3  งานแผนและติดตามประเมินผล 

2. หน่วยงานบุคคล  1 
2.1  งานอัตราก าลัง 
2.2  งานก าหนดต าแหน่ง 

นายขันแก้ว   สมบูรณ์ 

นายช่างประณีตศิลป 
นางนิตยา  กะหมาย 

บุคลากร 
นางสุนนัทา วัฒนกลุชัย 

บุคลากร 
นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล 

           บุคลากร 
น.ส.อัมรนิทร์  ยืนนาน 

บุคลากร 

นายมนต์นริันดร์  ประสิทธิผล 

นิติกร 
น.ส.กวิสรา  หงษ์ยนต ์

           นิติกร 
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3.   หน่วยงานบุคคล   

3.1 งานสรรหา 
3.2 งานบรรจุและแต่งตั้ง  

4 หนว่ยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
4.1 งานบ าเหน็จความชอบ ฯ 
4.2 งานทะเบียนประวัติ 
4.3 งานพัฒนาบุคลากร 

5 หน่วยงานวินัยและนิติการ 
5.1 งานวินัย 
5.2 งานนิติกรรม 

 
 

แผนโครงสร้างอัตราก าลังกองบริหารงานบุคคล  ทั้งสิ้น  จ านวน  14  อัตรา (ตามกรอบการวิเคราะห์ภาระงาน) 
มีจ านวน  11  อัตรา  (ตามคณะรัฐมนตรีจัดสรรอัตราให้ มรพส. 311  อัตรา) 

ปัจจุบันมีบุคลากร  จ านวน  8  อัตรา 
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1. การบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปงีบประมาณ 2553  
บุคลากรท าหน้าที่การบริการวิชาการแก่สังคมทางเว็บไซด์ www.gotoknow.org จ านวน  เรื่อง 

ชื่อ - สกุล เร่ือง 
นางบุษยมาศ   แสงเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เทคนิคการให้บริการ 
2. วัฒนธรรมองค์การ 
3. เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  
4. PMQA เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอย่างไร 
5. แผนพัฒนาตนเอง 
6. การพัฒนาระบบต าแหน่งลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
8. พนักงานมหาวิทยาลัย 
9. ลูกจ้างประจ า 
10. บทบาทใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
11. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
12. เครื่องราชอิสริยาภรณ์และแพรแถบที่ระลึก 
13. การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
14. เครื่องหมายของบุคลากรในแต่ละประเภท 
15. เหตุผลและความจ าเป็นในการน า HR Scorecard มาใช้ในราชการ
ไทย 
16. วัตถุประสงค์ของการน าระบบ HR Scorecard มาใช้ในราชการไทย  
17. องค์ประกอบของการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 
18. มิติที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
19. จรรยาบรรณนักวิจัย 
20. ระบบพนักงานราชการ 
21. 360 องศา พัฒนาระบบราชการ 
22. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ 
23. ค่าตอบแทนในระบบราชการไทย 
24. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ พ.ศ. 2553  
25. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 
26. ทฤษฎีหมวก 6 ใบ กลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจ 
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1. การบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) 
ชื่อ - สกุล เร่ือง 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. หลักเกณฑ์การมอบหมายอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางวินัย 
28. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ+  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 29. เทคนิคการให้บริการ 
 30. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 
31. ความคิดเชิงประยุกต์ (Appreciative Thinking)  

32. การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesistype Thinking)  

33. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  

34. การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking)  

35. การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking)  

36. การคิดเชิงบูรณาการ (Integretive Thinking)  

37. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)    

38. การคิดเชิงอนาคต (Future Thinking)    

39. การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  

40. ความคิด (Thinking)    

41. เทคนิคพัฒนาการคิดเชิงระบบ    

42. วิธีการคิดอย่างมีระบบ (System Thinking)  

43. การคิดและท าของผู้น ายุคใหม่    

44. วัฒนธรรมองค์การ (ตอนท่ี 3)    

45. วัฒนธรรมองค์การ (ตอนท่ี 2)    

46. วัฒนธรรมองค์การ (ตอนท่ี 1) 
47. เข็มทิศกับการวางแผนชีวิต 
48. จุดเริ่มต้นของการท างานคือการวางแผน 

  

49. ศาสตร์ท่ีต่างกัน 
50. ประสบการณ์ท่ีแตกต่าง 
51. การเรียนรู้กับโลกยุคใหม่ 
52. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
53. การได้รับประโยชน์และการเห็นคุณค่าในการเขียนบล็อก 
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1. การบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) 
ชื่อ - สกุล เร่ือง 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. แนวทางการแก้ไขในการเขียนบล็อกหลังจากเกิดปัญหาและอุปสรรค  

55. ปัญหาและอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นการเขียนบล็อก  

56. จุดเริ่มต้นท่ีได้สร้างแรงบันดาลใจในการเขียนบล็อก 

57. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์มีกี่ชั้น?  

58. เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงมงกุฎไทย มีกี่ชั้น?  

59. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก มีกี่ชั้น?  

60. ชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  

61."ตัวอย่าง" ของใบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

62.ปัญหาและข้อเสนอการพัฒนาระบบพนักงานราชการ  

63. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าระบบสารสนเทศพนักงาน
ราชการ  

64. ตัวอย่าง "ประกาศการแต่งกายเครื่องแบบปกติของพนักงาน
ราชการ" ที่ถูกต้อง  

65. การเรียน HRD e - Learning ของส านักงาน ก.พ.ส าหรับพนักงาน
ราชการ  

66. การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  

67. เครื่องแบบลูกจ้างประจ ากับเครื่องแบบพนักงานราชการ  

68. เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจาก
การท างานให้ราชการของพนักงานราชการ  

69. ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิดของพนักงาน
ราชการ   

70. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานราชการ  

71. การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานราชการ  

72. สิทธิการลาและค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานราชการ  

73. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2552 

 

 

  
 

http://gotoknow.org/blog/bussaya17/368663
http://gotoknow.org/blog/bussaya17/368650
http://gotoknow.org/blog/bussaya17/368634
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393024
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393017
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393012
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393007
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/392988
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/390107
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/388620
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/388620
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/374970
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/374970
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/373542
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/373542
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/373301
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367304
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367175
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367175
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367171
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367171
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366621
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366604
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366604
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366533
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366530
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366530


 

ข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ของกองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 10 

1. การบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) 
ชื่อ - สกุล เร่ือง 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74. การเทียบต าแหน่งของพนักงานราชการเทียบเท่ากับข้าราชการ
พลเรือนประเภทและระดับต าแหน่ง  

75. รู้ - ไม่รู้ ในโลกยุคปัจจุบัน  

76. การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทน
พนักงานราชการ  

77. วิวัฒนาการของข้าราชการพลเรือน  

78. วิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตอนท่ี 6  

79. วิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตอนท่ี 5  

80. วิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตอนท่ี 4  

81. วิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตอนท่ี 3  

82. วิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตอนท่ี 2  

83. วิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตอนท่ี 1  

84. แนวทางการขออัตราก าลังพนักงานราชการเพิ่มเติม
นอกเหนือจากกรอบอัตราก าลังปกติ  

85. "บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา"  

86. บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
พนักงานราชการ  

87. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552  

88. ค าว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างไร  

89. พนักงานราชการตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไร ?  

90. เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  

91. การบริหารงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่  

92. ค่านิยมหลัก กับ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  

93. ทุนทางปัญญาขององค์กร (Intellectual Capital)  
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1. การบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) 
ชื่อ - สกุล เร่ือง 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 94. ระบบ HR ที่ส าคัญ ที่เชื่อมโยงสู่ประเด็นค าถามใน
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  

95. ทุนมนุษย์ (Human Capital)  

96. กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน  

97. องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน  

98. Using 4 Cs to Analyze Policy (การใช้ 4 Cs เพื่อการ
วิเคราะห์นโยบาย)  

99. PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  

100. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

101. TQM กับ PMQA  

102. เครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization 
Improvement Toolkits)  

103. เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วน
ราชการ  

104. หนทางสู่ HPO (High Perfoemance organization)  

105. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (กันยายน 2551)  

106. คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ ให้
สอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

107. PMQA เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอย่างไร  

108. การพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้...สู่โลกกว้าง...  

109. การอบรมภาษาอังกฤษ   

110. การจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลฯ   

111. การพัฒนาตนเองของข้าพเจ้า ตอนท่ี 3   

112. ใคร ? เป็นผู้ท าเกี่ยวกับแผนพัฒนาตนเอง   

113. การพัฒนาตนเองของข้าพเจ้า ตอนท่ี 2   

114. ความแตกต่างระหว่างการเป็นข้าราชการแบบเก่ากับข้าราชการ
แบบใหม่  
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1. การบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) 
ชื่อ - สกุล เร่ือง 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 115. การพัฒนาคนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

116. การพัฒนาตนเองของข้าพเจ้า ตอนท่ี 1  

117. การพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีสาเหตุมาจาก 

118. แผนพัฒนาตนเอง หมายถึง ?  

119. แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน   

120. การแต่งตั้งลูกจ้างประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่   

121. การจัดท า Job Description (แบบบรรยายลักษณะ
งาน) ของต าแหน่งลูกจ้างประจ า (แบบ ลปจ.1)  

 

122. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ลว 6 พ.ค. 2553  

 

123. การบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า ลงวันท่ี 16 
มิถุนายน 2553  

 

124. การปรับเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ าเข้าสู่ต าแหน่ง
ตามระบบใหม่  

 

125. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ลูกจ้างประจ า  

 

126. รายชื่อต าแหน่งลูกจ้างประจ าจ าแนกตามกลุ่มงาน   

127. การอนุมัติบัญชีการจัดต าแหน่งลูกจ้างประจ าเข้าสู่
ระบบใหม่  

 

128. การประชุมชี้แจงการจัดต าแหน่งลูกจ้างประจ าเข้าสู่
ระบบใหม่  

 

129. บัญชีก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตรา
คา่จ้างของลูกจ้างประจ า  

 

130. การบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า   

131. การประชุมเตรียมความพร้อมในการปรับระบบบริหารงาน
บุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมติ
คณะรัฐมนตรี   

132. 3 D คืออะไร?...   

133. แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมด าเนินการตามระบบ
บริหารงานบุคคลใหม่และขอความอนุเคราะห์ข้อมูล  
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1. การบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) 
ชื่อ - สกุล เร่ือง 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134. แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมด าเนินการ
ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่  

135. ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

136. การก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระหว่างการ
ปรับใช้ระบบบริหารงานบุคคลใหม่  

137. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  

138. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  

139. ความเปลี่ยนแปลงระหว่างการรับราชการ  

140. การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

141. วัฒนธรรมองค์กร...คืออะไร?...ส าคัญอย่างไร?...  

142. ค่านิยมความเป็นจ้าวคนนายคนกับข้าราชการไทย  

143. ถอดรหัสสูตรส าเร็จข้าราชการ  

144. ทัศนคติที่ดีต่อการท างานภาครัฐ ตอนท่ี 2  

145. ทัศนคติที่ดีต่อการท างานภาครัฐ ตอนท่ี 1  

146. การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมใหม่  

147. กฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความใน 
พรบ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478  

148. ก าเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  

149. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  

150. สิทธิประโยชน์ในเรื่อง "การได้รับพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ 
พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานดินฝังศพและพระราชทานหีบเพลิง"  

151. การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการนอกประจ าการ (ข้าราชการฝ่าย
พลเรือน)  

152. สิทธิและหน้าที่ของข้าราชการ  

153. การเป็นข้าราชการระบอบราชาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตย  

154. อุดมการณ์ของข้าราชการ   

http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/330290
http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/330290
http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/305277
http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/305277
http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/305142
http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/305142
http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/305142
http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/302390
http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/302390
http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/302387
http://gotoknow.org/blog/bussayamas6/302387
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/391426
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/387172
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/385789
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/377277
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/373530
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/373337
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/373330
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/363470
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/356865
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/356865
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/352893
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/352889
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/352816
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/352816
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/352806
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/352806
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/351116
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/350889
http://gotoknow.org/blog/bussaya14/350882


 

ข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ของกองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14 

1. การบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) 
ชื่อ - สกุล เร่ือง 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155. การเป็นข้าราชการ  

156. ความเป็นมาของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับระบบราชการ  
159. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ 
160. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 
Scorecard (ตอนท่ี 4)  

161. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 
Scorecard (ตอนท่ี 3)  

162. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 
Scorecard (ตอนท่ี 2)  

163. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 
Scorecard (ตอนท่ี 1)  

164. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 - 2556  
165. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  
166. วิธีการท าความสะอาดเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

167. ข้อควรระวังในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

168. การเสื่อมสภาพของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

169. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

170. การเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

171. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับชาวต่างประเทศ  

172 .การขอความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ  

173. เอกสารส าคัญที่เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  

174. การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

175. การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

176. แพรแถบที่ระลึก   
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 2. การพัฒนาบุคลากรของกองบริหารงานบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2553 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเร่ืองท่ีพัฒนา สถานท่ี/หน่วยงาน 
นางบุษยมาศ    แสงเงิน 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างบุคลากร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA-Team Building) ปี พ.ศ. 
2553 หลักสูตร 1 การพัฒนาองค์การขั้น
พื้นฐานตามเกณฑ์คุณภาพการริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง
กรุงเทพฯ   

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างบุคลากร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA-Team Building) ปี พ.ศ. 
2553 หลักสูตร 7 การน าองค์การสู่ความเป็น
เลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  รองเมือง
กรุงเทพฯ   

โครงการท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
แห่งชาติ 

โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 

การพัฒนาระบบพนักงานราชการ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี 

โรงแรมลีลาวดีปาร์ค แอน รีสอร์ท 

นายขันแกว้   สมบูรณ์ 
 
 

การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บ
เอกสารและการท าลายเอกสาร 

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

การพัฒนาระบบต าแหน่งลูกจ้างประจ า ส านักงาน ก.พ. 

การสัมมนาเชิ งปฏิบั ติ การ เรื่ อง สิทธิ
ประโยชน์เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ 

การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ จ.นนทบุรี 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับบ าเหน็จรายเดอืน
ของลูกจ้างประจ า 

สนามกีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพฯ 

นางสุนันทา    วัฒนกุลชัย การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี 

โรงแรมลีลาวดีปาร์ค แอน รีสอร์ท 

นางฉันทนา   เอ่ียมวชิรากุล การเขียนหนังสือคู่มือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.
เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี 

โรงแรมลีลาวดีปาร์ค แอน รีสอร์ท 

โครงการท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
แห่งชาติ 

โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
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ชื่อ - สกุล หัวข้อเร่ืองที่พฒันา สถานที่/หน่วยงาน 
นางนิตยา   กะหมาย การเขียนหนังสือคู่มือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์     

อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 
การพัฒนาทีมสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อ
ขับเคล่ือนการจัดการความรู้โดยใช้ Go to 
Know 

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

นายมนต์นิรันดร์  ประสิทธิผล การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบด ี

โรงแรมลีลาวดีปาร์ค แอน รีสอร์ท 

นางสาวอัมรินทร์  ยืนนาน โครงการท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
แห่งชาติ 

โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 

การพัฒนาระบบพนักงานราชการ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

การพัฒนาทีมสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อ
ขับเคล่ือนการจัดการความรู้โดยใช้ Go to 
Know 

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาระบบต าแหน่งลูกจ้างประจ า ส านักงาน ก.พ. 
การจัดท าแผนการจัดการความรู้ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเตล 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี 

โรงแรมลีลาวดีปาร์ค แอน รีสอร์ท 

นางสาวกวิสรา  หงษ์ยนต ์ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การ
สร้างเว็บไซด์แบบส าเร็จรูปด้วย Joomla 

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

การพัฒนาทีมสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อ
ขับเคล่ือนการจัดการความรู้โดยใช้ Go to 
Know 

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี 

โรงแรมลีลาวดีปาร์ค แอน รีสอร์ท 
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3. กิจกรรม/โครงการในรอบปี 2553 
1. ชื่อโครงการ   การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย  
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งให้บุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยต้อง
ทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 8 เดือน และเม่ือครบก าหนดจะต้องมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินจะเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 แต่เนื่องจากการประเมินดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ และเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีกอง
บริหารงานบุคคล จึงจัดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินฯ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน ฯ 
4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งละ 50 คน 
5. ระยะเวลา  
 1. วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 
 2.  วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินฯ 
7. ผลการด าเนินงาน  

                          ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
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การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ณ ห้องประชุม 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552   
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การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย(สนับสนุน) ณ ห้องประชุม 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
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1. โครงการ   ฝึกอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเขียนผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเอกสารค าสอน เอกาสารประกอบการ
สอน งานแต่งเรียบเรียง การแปลหนังสือ หรือการท าวิจัย รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าหาสิ่งแปลกใหม่และ
ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่อาจารย์ได้ค้นพบและความรู้ที่ได้รับมีการรวมรวมเป็นเอกสาร ต ารา หรือ
รายงาน การศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและเอกสารอ้างอิง นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนแล้ว อาจารย์สามารถน าเอาผลงานทางวิชาการเหล่านี้ใช้เป็นสิ่งประเมินประเมินการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งหมายถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานอีกด้วย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้
พิจารณาแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน จึงมีการจัดประชุมสัมมนา
เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์มีความสามารถในการเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ในระดับสากลได้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. ได้รับความรู้  ความเข้าใจในเทคนิคและขั้นตอนการเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพ 
 2. เพื่อให้อาจารย์ได้แนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
 3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน อันจะน าไปสู่ความม่ันใจใน
การผลิตงานทางวิชาการมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) จ านวนประมาณ 65 คน 
5. ระยะเวลา  
 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค
และขั้นตอนการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 
 2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีแนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
 3. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน อันจะน าไปสู่การสร้างขวัญและก าลังใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
7. ผลการด าเนินงาน  

ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80  
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รวมรูปอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ  ณ หอ้งประชุม 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ ์
วันที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

 



 

ข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ของกองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 22 

1. ชื่อโครงการ          โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานกลางที่ต้องปฏิบัติงานในด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และในด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในกองบริหารงานบุคคลเพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจในด้านการ
บริหารงานบุคคล และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 กองบริหารงานบุคคล จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการท างานและเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล โดยตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถโดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงาน 
 ดังนั้น เพื่อให้เห็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร         
จึงเห็นสมควรจัดการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันท่ี 3 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รับฟังปัญหา อุปสรรค และ
วิธีการแก้ไข เพื่อท าความเข้าใจร่วมกันและเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์น ามาปรับปรุง และพัฒนา
งานให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายท่ีดีต่อกัน 
4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้และความเข้าใจและมีประสบการณ์ใหม่ น ามา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน 
5. ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 - บุคลากรกองบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการท างานใน
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 -  บุคลากรสามารถน าแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้และพัฒนาการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. ผลการด าเนินงาน  
 บุคลากรมีความพึงพอใจร้อยละ 80  
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ภาพการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุร ี

(วันที่ 3 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2553) 
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1. ชื่อโครงการ การจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจาก มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 54(3/2553) เม่ือวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2553 ได้อนุมัติการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2553  โดยมีกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ โครงการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถพื้นฐานใน
การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง รวมถึงความรู้และประสบการณ์อื่นที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและทักษะของบุคลากรตามลักษณะงาน  

เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในด้านการพัฒนาบุคลากร
ให้มศีักยภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล 
  2. เพื่อเตรียมผลงานน าไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
  3. เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะของบทบาทหน้าที่ของบุคลากรเพื่อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  150  คน 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5. ระยะเวลา 

 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.  

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้บุคลากรมีแฟ้มสะสมผลงานเป็นรายบุคคลอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. ท าให้รู้เทคนิคและวิธีการน าแฟ้มสะสมงานสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานในบทบาทภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพสู่ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
7. ผลการด าเนินงาน  
  1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีแฟ้มสะสมผลงาน 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ 80  
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ภาพการอบรมโครงการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.  
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กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ  2553 
ประชุมชี้แจงการจัดต าแหน่งลูกจ้างประจ าเข้าสู่ระบบใหม่ วันที ่12 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.       

ณ ห้อง 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ 
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เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสญัญา

39%

อาจารย์ประจ าตามสญัญา

11%

ลกูจ้างประจ า

5%

พนักงานราชการ

4%

พนักงานมหาวิทยาลยั

17%

ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษา(สายสนับสนุน)

2%

ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษา(สายสอน)

22%

4. บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบลูสงครามประจ าปีงบประมาณ 2553 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสอน) 153 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) 14 
ลูกจ้างประจ า 35 
พนักงานราชการ 29 
พนักงานมหาวิทยาลัย 120 
อาจารย์ประจ าตามสัญญา 79 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 277 

รวม 707 
 
 

กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ 2553 
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5. ข้อมูลการเกษียณอายขุองข้าราชการและลูกจ้างประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม

ประจ าปี 2553 
 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2553 
 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อ  - นามสกลุ ต าแหน่ง สังกัด 
วุฒิ

การศึกษา 

1 นาย ช านาญ  วงศ์วินจิศร อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ปริญญาโท 

2 นางสาว ผ่องลักษม์  จิตต์การุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาเอก 

3 นาย สมบัติ  พรหมเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาโท 

4 นาง จิราภรณ์  ประพินพงศกร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท 

5 นาย เฉลิมพร  พงษ์ภู ่ อาจารย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท 

6 นาง วิระวรรณ  บุญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท 

7 นางสาว ฤดีวรรณ  บุญยะรัตน ์ รองศาสตราจารย ์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ปริญญาโท 

 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เกษียณอายุราชการก่อนก าหนดปีงบประมาณ 2553 
 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อ  - นามสกลุ ต าแหน่ง สังกัด 
วุฒิ

การศึกษา 

1 นาย นิพันธ์  ประทมุศิริ      ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาโท 

2 นาง นพวรรณ  ศรีรัตนประสิทธิ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ปริญญาโท 

 
ลูกจ้างประจ า เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2553 

 - ไม่มีลูกจ้างประจ าเกษียณในปีงบประมาณ 2553 

6. ข้อมูลการบรรจุขา้ราชการของมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามปีงบประมาณ 2553 

- ไม่มีข้าราชการบรรจใุนปีงบประมาณ 2553  

7. ข้อมูลการรับโอนขา้ราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงครามปีงบประมาณ 2553 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด ตั้งแต่วันที่ 

1. นายอดุลย์  ใบกุหลาบ อาจารย ์ คณะครุศาสตร์ 15 มิ.ย. 2553 
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8. ข้อมลูการลาออกของขา้ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามปีงบประมาณ 2553 
- ไม่มีข้าราชการลาออกในปีงบประมาณ 2553 

9. ข้อมูลการต่อเวลาราชการของมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามปีงบประมาณ 2553 
- ไม่มีข้าราชการต่อเวลาราชการปีงบประมาณ 2553  

10. ข้อมูลการเลื่อนขั้นข้าราชการและลูกจ้างประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีงบประมาณ 2553 

เดือน ไม่เลื่อนขั้น 0.5 ขั้น    และ 2 % 1 ขั้น และ 4 % 1.5 ขั้น รวม 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
เดือนตุลาคม   2552 16  2  149  - 167  
เดือนเมษายน  2553 12  129  25  - 166  
ลูกจ้างประจ า 
เดือนตุลาคม   2552 - - 35  - 35  
เดือนเมษายน  2553 - 30  5  - 35  

11. ข้อมูลการเลื่อนขั้นของพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีงบประมาณ 2553 

เดือน ไม่เลื่อนขั้น 3 % 4 % 5 % รวม 

พนักงานราชการ 
เดือนตุลาคม   2552 4 - - 25 29 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 
เดือนตุลาคม   2552 58 37 7 - 102 
 

12. งบประมาณของกองบริหารงานบคุคลประจ าปงีบประมาณ 2553  
 

ประเภท
งบประมาณ 

งบบุคลากร งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่าย
อื่น 

รวม 

แผ่นดิน - - - - -  
รายได้ - 350,000 120,000 30,000 - 500,000 
รวม - 350,000 120,000 30,000 - 500,000 
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13. ข้อมูลการรับหนังสือของกองบริหารงานบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2553 

 
ชื่อ จ านวน 

หนังสือภายใน 873 
หนังสือภายนอก 479 
รวม 1,352 
 

14. ข้อมูลการลาศึกษาตอ่ของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
 

 
ประเภทของบคุลากร 

 

ภาคปกต ิ ภาค เสาร์ – อาทิตย ์
 (คน) 

 
รวม (คน) 

 ในประเทศ (คน) ต่างประเทศ (คน) 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 12 5 4 21 

ลูกจ้างประจ า - - 1 1 

พนักงานราชการ - - 3 3 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 - 12 15 

อาจารย์ประจ าตามสัญญา 12 3 6 21 

รวมทัง้หมด  (คน) 61 

 

15. ข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2553  
 

 
ประเภทของบคุลากร 

 

ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

 
รวม (คน) 

 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - 3 3 

ลูกจ้างประจ า - - - 

พนักงานราชการ - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย - - - 

อาจารย์ประจ าตามสัญญา - 2 2 

รวม - 5 5 
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16. การประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2552 กองบริหารงานบุคคล  

องค์ประกอบที ่

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ลักษณะที่พบและประเดน็ที่ให้ขอ้มูลป้อนกลับ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1.  ปรัชญา  ปณธิาน วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ 

2.50 ด ี จุดทีค่วรพัฒนา 
1.  ควรมีการด าเนินงานท าแผนยทุศาสตร์ที่ชดัเจน และ
เป็นระบบ 
2.  ควรมีการวเิคราะหค์วามสอดคล้องของ ปรัชญา 
ภารกิจหลัก  ของหน่วยงาน กับ ปรัชญา ภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาชาติ 
3.  ควรมีการวเิคราะหค์วามสอดคล้องระหวา่ง กลยุทธ์ 
แผนด าเนินงาน เปา้ประสงค์ เปา้หมาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาชาติตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบัน 
4.  ควรมีการน าผลประเมิน และผลวิเคราะหม์าปรับปรุง 
กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย 2.50 ด ี จุดเดน่ 
1. มีระบบการตดิตามการปฏิบัตติามจรรยาบรรณและมี
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เช่น การ
คัดเลือกบคุลากรดเีด่น ดา้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
2. มีการตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
อย่างชัดเจน 
จุดทีค่วรพัฒนา 
1 .  หน่ ว ย ง านคว รแสดง จ า น วนสถานะ ผู้ ก ร อก
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานเป็น
เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มของผู้รับบริการ  
2. ควรมกีารจดัท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพ 
3. ควรมีการน าผลสรุปการประเมินความพงึพอใจมา
สังเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงหรือน ามาใช้
ในการพัฒนาต่อไป 

3.  การบริหารและการจัดการ 2.75 ดีมาก จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ประเด็นด้านการประเมินศักยภาพและการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารควรด าเนินการโดยคณะกรรมการอิสระ       
ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
2.  เสนอแนะว่าหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานอธิการบดีควร
ใช้คณะกรรมการกลางชุดเดียวกันในการด าเนินการ
ประเมิน เนื่องจากบางหน่วยมีบุคลากรเพียงไม่กี่คน 
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องค์ประกอบที ่

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ลักษณะที่พบและประเดน็ที่ให้ขอ้มูลป้อนกลับ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

3. ควรมีการท าแผนการพัฒนาผู้บริหารที่ชัดเจนแยกจาก
แผนพัฒนาบุคลากรของหนว่ยงาน 
4. ควรปรับรูปแบบการเขียนผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับหลักฐาน และมีความชดัเจนมากกว่าเดิม 

4.  การเงินและงบประมาณ 3.00 ดีมาก จุดเดน่ 
      มียุทธศาสตรช์องกองที่ชดัเจน  
จุดทีค่วรพัฒนา 
1.  มียุทธศาสตรช์องกอง แตย่ังไม่มียุทธศาสตร์ดา้น
การเงินท่ีชัดเจน 
2.  ขาดการวิเคราะหค์่าใชจ้่ายในแต่ละโครงการ เพื่อน า
ข้อมูลการวิเคราะห์ มาจัดสรรงบประมาณครัง้ต่อไป 

5. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

3.00 ดีมาก จุดเดน่ 
     หน่วยงานมีระบบ กลไก ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม โดยมีการน าผลประเมิน 
ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมกีารก าหนดแผนการด าเนนิงาน  การตดิตาม และ
การตรวจสอบจากผลการประเมนิคุณภาพ มาปรับปรุง
การด าเนินงานใหม้ีความสอดคลอ้งกันอยา่งต่อเนื่อง 
2. ควรมีการสร้างระบบเครือขา่ย ด้านการประกันฯ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. ควรมีการพัฒนานวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีดา้นการ
ประกันฯ 

ผลการประเมินทกุองค์ประกอบ 2.71 ดีมาก  

 

 
 
 
 
  



คร้ังท่ี วันท่ีประชุม สถานท่ีประชุม หมายเหตุ

6(1-2553) วนัศกุร์ที ่5 กุมภาพันธ์ 2553 VIP 1 โรงแรมสวนดสุติเพลส มร.สวนดสุติ ผศ. 1 ราย

7(2-2553) วนัศกุร์ที ่5 กุมภาพันธ์ 2553 VIP 1 โรงแรมสวนดสุติเพลส มร.สวนดสุติ

17. สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2553

ข้อมูลรายงานประจ าป ี2553 ของกองบริหารงานบคุคล ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม  33



คร้ังท่ี วันท่ีประชุม สถานท่ีประชุม หมายเหตุ

23(8/2552) ศกุร์ที ่16 ตลุาคม 2552 ห้องประชุม 410 อาคารทีปวชิญ์

24(9/2552) ศกุร์ที ่30 ตลุาคม 2552 ห้องประชุม 410 อาคารทีปวชิญ์

25(10/2552) พฤหัสบดทีี ่5 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุม 410 อาคารทีปวชิญ์

26(11/2552) ศกุร์ที ่18 ธันวาคม 2552 ห้องประชุม 410 อาคารทีปวชิญ์

27(1/2553) พฤหัสบดทีี ่28 มกราคม 2553 ห้องประชุม 410 อาคารทีปวชิญ์

28(2/2553) ศกุร์ที ่26 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องประชุม 410 อาคารทีปวชิญ์

29(3/2553) จันทร์ที ่29 มีนาคม 2553 ห้องประชุม 410 อาคารทีปวชิญ์

30(4/2553) อังคารที ่27 เมษายน 2553 ห้องประชุม 410 อาคารทีปวชิญ์

31(5/2553) อังคารที ่25 พฤษภาคม 2553 ห้องประชุม 410 อาคารทีปวชิญ์

32(6/2553) ศกุร์ที ่16 กรกฎาคม 2553 ห้องประชุม 410 อาคารทีปวชิญ์

33(7/2553) จันทร์ที ่23 สงิหาคม 2553 ห้องประชุมราชาวด ีอาคารศรีพิบูล

18. สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2553

ข้อมูลรายงานประจ าป ี2553 ของกองบริหารงานบคุคล ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม  34



บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ สตรี บุรษุ 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
2553 1 - - 1 - - 1 - 1 2 2 4 2 - 1 1 - - - - - 6 2 1 1 3 11 18

19. ขอ้มลูการเสนอขอเครื่องราชอิสรยิาภรณ์

ร.จ.พ. รวมปีพุทธศกัราช

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ป.ม.ป.ช.ม.ว.ม.ม.ป.ช. จ.ช. จ.ม. บ.ช. บ.ม.ท.ช. ท.ม. ต.ช. ต.ม.
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1

ที่ ประเภท หน่วยงาน ระยะเวลารบัสมัคร

1 เจา้หน้าที่ประจ าตามสัญญา

1 นักวิชาการศกึษา 5 อัตรา จนท.ประจ าตามสัญญา กองกลาง สนอ. (สระว่ายน  า)  7 - 28  ตุลาคม 2552

2 แม่บ้าน 1 อัตรา จนท.ประจ าตามสัญญา กองกลาง สนอ. (สระว่ายน  า)

3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา จนท.ประจ าตามสัญญา งานประชมุและพิธีการ กองกลาง สนอ.

4 ชา่งเคร่ืองยนต์ 1 อัตรา จนท.ประจ าตามสัญญา งานยานพาหนะ  กองกลาง  สนอ.

5 ชา่งเทคนิค 1 อัตรา จนท.ประจ าตามสัญญา งานอาคารสถานที่และบริการ สนอ.

6 ชา่งไฟฟ้า 1 อัตรา จนท.ประจ าตามสัญญา งานอาคารสถานที่และบริการ สนอ.

7 คนงาน 1 อัตรา จนท.ประจ าตามสัญญา งานอาคารสถานที่และบริการ สนอ.

8 คนงาน 1 อัตรา จนท.ประจ าตามสัญญา โรงเรียนสาธติฯ

9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 อัตรา จนท.ประจ าตามสัญญา งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สนอ.

รวม 15 อัตรา

2 พนักงานมหาวิทยาลยั  สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลยั สนน.

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  7 - 28  ตุลาคม 2552

รวม 1 อัตรา

3 เจา้หน้าที่ประจ าตามสัญญา

1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา จนท.ประจ าตามสัญญา คณะวิทยาการจัดการ  7 - 28  ตุลาคม 2552

รวม 1 อัตรา ภายใน

4 อาจารยป์ระจ าตามสัญญา

1 ป.โท ฟิสิกส์ (อ.ไกรลาส) 1 อัตรา อ.ประจ าตามสัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  12 - 16 ตุลาคม 2552

รวม 1 อัตรา ขยายเวลารับสมัครถงึ 2 พ.ย. 52

ประกาศขยายเวลารบัสมัครเป็น15วนั

5 อาจารยป์ระจ าตามสัญญา

ป.โท นิติศาสตร์ 1 อัตรา อ.ประจ าตามสัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 - 22 ตุลาคม 2552

ป.โท ท่องเที่ยว 2 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ ขยายเวลารับสมัครถงึ 2 พ.ย. 52

ป.โท ฟิสิกส์ (แทนอ.ธญาณุตม)์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ป.โท คณิตศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ป.โท/เอก วิศวกรรมการผลติ 2 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม 7 อัตรา

6 พนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

1 ป.เอก นิติศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สวช. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 - 22 ตุลาคม 2552

(อัตราทดแทนเกษียณ ปี52 บรรจุ 1 ม.ค. 53) ขยายเวลารับสมัครถงึ 2 พ.ย. 52

2 ป.โท การสอนภาษาไทย ฯลฯ 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

ต าแหน่ง จ านวน

สถติิการรับสมัครสอบแขง่ขนับุคคลทั่วไป/ภายใน(มหาวิทยาลยั) เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ/สายสนับสนุน  ,พนักงานราชการ ,

 อาจารย์ประจ าตามสัญญา และ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา  สังกดัมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)
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1

ที่ ประเภท หน่วยงาน ระยะเวลารบัสมัคร

3 ป.โท/เอก สถติิ/วิจัย ฯลฯ 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

4 ป.โท/เอก หลกัสูตรและการสอน ฯลฯ 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

5 ป.โท/เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 ป.โท/เอก พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รวม 4 อัตรา

7 เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา

1 ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9 - 27 พ.ย. 52

รวม 1 อัตรา

8 อาจารย์ประจ าตามสัญญา

1 ป.โท ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 อัตรา อ.ประจ าตามสัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  12 พฤศจิกายน - 2 ธนัวาคม  2552

2 ป.โท/เอก วิศวกรรมการผลติ 2 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 ป.โท/เอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ/พยาบาลฯลฯ 3 อัตรา คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี

4 ป.โท ภาษาอังกฤษ/การลา่ม/การแปลฯลฯ 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวม 7 อัตรา

9 พนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

1 ป.เอก/โท หลกัสูตรและการสอน ฯลฯ 2 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สวช. คณะครุศาสตร์   12 พฤศจิกายน - 2 ธนัวาคม  2552

2 ป.เอก/โท วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.เอก/โท พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

4 ป.เอก/โท เคมี 1 อัตรา คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี

5 ป.เอก/โท ฟิสิกส์ 1 อัตรา คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี

6 ป.เอก/โท นิเทศศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ

7 ป.เอก  จิตวิทยา  (แทน อ.ชวิูทย์) 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

รวม 8 อัตรา

10 พนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

รับสมัครบุคคลภายใน มรพส.  12 พฤศจิกายน - 2 ธนัวาคม  2552

1 ป.โท  ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์ ฯลฯ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สวช. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 ป.เอก นิเทศศาสตร์ ฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ

รวม 1 อัตรา

11 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้จัดการเวียงแกว้) 1 อัตรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ  2 - 24 ธนัวาคม 2552

2 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 1 อัตรา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 ชา่งเคร่ืองยนต์ 1 อัตรา กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี

5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4 อัตรา กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี

รวม 8 อัตรา

ต าแหน่ง จ านวน

สถติิการรับสมัครสอบแขง่ขนับุคคลทั่วไป/ภายใน(มหาวิทยาลยั) เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ/สายสนับสนุน  ,พนักงานราชการ ,

 อาจารย์ประจ าตามสัญญา และ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา  สังกดัมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)

ข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 37



1

ที่ ประเภท หน่วยงาน ระยะเวลารบัสมัคร

12 พนักงานมหาวิทยาลยั  สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลยั สนน.

รับสมัครบุคคลภายใน มรพส. และภายนอก

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  23-29ธ.ค.52 และ 5-18ม.ค.52

รวม 1 อัตรา

13 เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญา

1 คนงาน 1 อัตรา งานอาคารสถานทีแ่ละบริการ กองกลาง สนอ.  5-25 มกราคม 2553

2 แม่บ้าน 1 อัตรา โครงการบริการหอพักนักศกึษา

รวม 2 อัตรา

14 อาจารย์ประจ าตามสัญญา อาจารย์ประจ าตามสัญญา

1 ป.ตรี  ดนตรีศกึษา (ธญัญรัตน์ อ่ าด)ี 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  14 ก.ย.52- 2ต.ค.52

รวม 1 อัตรา

15 อาจารย์ประจ าตามสัญญา อาจารย์ประจ าตามสัญญา

1 ป.โท / เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ 2 อัตรา อาจารย์ประจ าตามสัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  16 ก.พ. 53 - 9 ม.ีค. 53

2 ป.โท  สาขาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.โท / เอก สาขาวิศวกรรมการผลติ ฯลฯ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 ป.โท  สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ

5 ป.โท  สาขานิเทศศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ

6 ป.โท  สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 ป.โท / ตรี  สาขาภาษาญ่ีปุ่น 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 ป.โท สาขานิติศาสตร์ หรือ ป.ตรี เนติบัณฑิตฯ 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวม 9 อัตรา

16 1 ป.เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  16 ก.พ. 53 - 9 ม.ีค. 53

2 ป.เอก  สาขาฟิสิกส์ ฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.เอก  สาขาพัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

4 ป.เอก  สาขาจิตวิทยา 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

5 ป.เอก  สาขาหลกัสูตรและการสอน 2 อัตรา คณะครุศาสตร์

รวม 6 อัตรา

17 1 ป.โท  ขึ้นไป  ต าแหน่งนักวิชาการศกึษา 1 อัตรา เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญา  16 ก.พ. 53 - 9 ม.ีค. 53

ป.ตรี ขึ้นไป  ต าแหน่งนักวิชาการศกึษา 1 อัตรา

ปวช. ขึ้นไป  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 1 อัตรา

ป.6 ขึน้ไป ต าแหน่งเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 2 อัตรา

รวม 5 อัตรา

ต าแหน่ง จ านวน

สถติิการรับสมัครสอบแขง่ขนับุคคลทั่วไป/ภายใน(มหาวิทยาลยั) เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ/สายสนับสนุน  ,พนักงานราชการ ,

 อาจารย์ประจ าตามสัญญา และ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา  สังกดัมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)

ข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 38



1

ที่ ประเภท หน่วยงาน ระยะเวลารบัสมัคร

18 1 ป.เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 - 23 เมษายน 2553

2 ป.เอก  สาขาฟิสิกส์ ฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.เอก  สาขาพัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

4 ป.เอก  สาขาจิตวิทยา 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

5 ป.เอก  สาขาบริหารการศกึษา 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

6 ป.เอก  สาขาหลกัสูตรและการสอน 2 อัตรา คณะครุศาสตร์

รวม 7 อัตรา

19 1 ป.โท  สาขาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา อาจารย์ประจ าตามสัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 - 23 เมษายน 2553

2 ป.โท / เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.โท  สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 ป.โท สาขาปรัชญา 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 ป.โท สาขานิติศาสตร์ 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 ป.โท  สาขาภาษาไทย 2 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวม 8 อัตรา

20 1 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญา งานคลงั กองกลาง สนอ.  7 - 23 เมษายน 2553

2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ศนูย์หนังสือสทะเลแกว้

รวม 2 อัตรา

21 1 ชา่งเคร่ืองยนต์ (พนักงานขบัรถ) 1 อัตรา เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญา กองกลาง สนอ.  20 เม.ย. - 4 พ.ค. 53

2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เพศหญิง) 1 อัตรา โครงการบริการหอพักนักศกึษา

รวม 2 อัตรา

22 1 ป.โท  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 1 อัตรา อาจารย์ประจ าตามสัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  18 พ.ค. 53 - 1 ม.ิย. 53

2 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.โท  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 ป.โท สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 ป.โท  สาขาวิชาภาษาไทย  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ ฯลฯ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 ป.โท  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ

รวม 8 อัตรา

23 1 ป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  18 พ.ค. 53 - 1 ม.ิย. 53

2 ป.โท / เอก  สาขาวิชาฟิสิกส์ ฯลฯ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.เอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 ป.โท / เอก สาขาวิชาพยาบาล ฯลฯ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต าแหน่ง จ านวน

สถติิการรับสมัครสอบแขง่ขนับุคคลทั่วไป/ภายใน(มหาวิทยาลยั) เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ/สายสนับสนุน  ,พนักงานราชการ ,

 อาจารย์ประจ าตามสัญญา และ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา  สังกดัมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)

ข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 39



1

ที่ ประเภท หน่วยงาน ระยะเวลารบัสมัคร

5 ป.เอก  สาขาพัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

6 ป.เอก  สาขาวิชาจิตวิทยา ฯลฯ 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

7 ป.เอก  สาขาบริหารการศกึษา หรือสาขาทางด้านการศกึษาทีเ่กี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

8 ป.เอก  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 ป.เอก  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 ป.เอก  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม 6 อัตรา

24 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ครูพ่ีเลี้ยง)  1 อัตรา เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญา ศนูย์การศกึษาพิเศษ คณะครุศาสตร์  1 - 15 มิถนุายน 2553

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลา่มภาษามือ) 1 อัตรา ศนูย์การศกึษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ส านักงานประสายการจัดบณัฑิตศึกษา

รวม 3 อัตรา

25 1 ป.โท/เอก  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้ง 2 อัตรา อาจารย์ประจ าตามสัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 - 15 มิถนุายน 2553

2 ป.โท/เอก  สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์ หรือสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 ป.โท/เอก  สาขาวิชาคหกรรม หรือสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 ป.โท/เอก  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 2 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ

5 ป.โท/เอก  สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้ง 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

6 ป.โท/เอก  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

7 ป.โท/เอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

8 ป.โท  สาขาวิชาเคมี (วท.ม.) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ที่มีความเชี่ยวขาญด้านเคมีอินทรีย์ หรือเคมีอนินทรีย์ หรือเคมีอุตสาหกรรม)

รวม 10 อัตรา

26 1 ป.โท  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 1 อัตรา อาจารย์ประจ าตามสัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 - 15  กรกฎาคม 2553

2 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาธารณสุขศาสตร์/สุขศกึษา/การส่งเสริมสุขภาพ/พยาบาล หรือสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.โท  สาขาวิชาภาษาไทย  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

6 ป.โท / เอก สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ

7 ป.โท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รวม 7 อัตรา

27 1 ปวช./ม6 หรือ ปวส. ชา่งเคร่ืองยนต์ (พนักงานขับรถ) 1 อัตรา เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญา กองกลาง สนอ.  1 - 15  กรกฎาคม 2553

2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4 อัตรา กองกลาง สนอ.

3 คนงาน 1 อัตรา โรงเรียนสาธติฯ

4 ป.ตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 7 อัตรา

ต าแหน่ง จ านวน

สถติิการรับสมัครสอบแขง่ขนับุคคลทั่วไป/ภายใน(มหาวิทยาลยั) เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ/สายสนับสนุน  ,พนักงานราชการ ,

 อาจารย์ประจ าตามสัญญา และ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา  สังกดัมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)

ข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 40



1

ที่ ประเภท หน่วยงาน ระยะเวลารบัสมัคร

28 1 ป.โท/เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้ง 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 - 15  กรกฎาคม 2553

2 ป.โท  สาขาวิชาพยาบาล/สาธารณสุขศาสตร์/การส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.โท/เอก  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

4 ป.โท/เอก  สาขาวิชาจิตวิทยา/จิตวิทยาใหค้ าปรึกษา หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

5 ป.โท/เอก  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 ป.โท/เอก  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม 6 อัตรา

29 1 ป.โท/เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้ง 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 - 25 สิงหาคม 2553

2 ป.โท  สาขาวิชาพยาบาล/สาธารณสุขศาสตร์/การส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม 2 อัตรา

30 1 ป.โท  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 1 อัตรา อาจารย์ประจ าตามสัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 - 25 สิงหาคม 2553

2 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาธารณสุขศาสตร์/สุขศกึษา/การส่งเสริมสุขภาพ/พยาบาล หรือสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.โท  สาขาวิชาภาษาไทย  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

6 ป.โท / เอก สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ

7 ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา โรงเรียนสาธติฯ

รวม 7 อัตรา

31 1 นักวิจัย 1 อัตรา เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา  16 - 31 สิงหาคม 2553

2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 อัตรา งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สนอ.

รวม 4 อัตรา

32 1 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  23 ส.ค. - 7 ก.ย. 2553

(บุคคลภายใน)

รวม 1 อัตรา

33 1 ป.โท ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 1 อัตรา อาจารย์ประจ าตามสัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 - 15 กนัยายน 2553

รวม 1 อัตรา

34 1 ป.โท  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 1 อัตรา อาจารย์ประจ าตามสัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  16 - 30 กนัยายน 2553

2 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สาธารณสุขศาสตร์/สุขศกึษา/การส่งเสริมสุขภาพ/พยาบาล หรือสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 ป.โท / เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้ง 1 อัตรา คณะครุศาสตร์

รวม 4 อัตรา

35 1 ป.โท สาขาวชิาปรญัชา หรอืสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง 1 อัตรา อาจารย์ประจ าตามสัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  16 - 30 กนัยายน 2553

รวม 7 อัตรา

ต าแหน่ง จ านวน

สถติิการรับสมัครสอบแขง่ขนับุคคลทั่วไป/ภายใน(มหาวิทยาลยั) เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ/สายสนับสนุน  ,พนักงานราชการ ,

 อาจารย์ประจ าตามสัญญา และ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา  สังกดัมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)

ข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 41



1

ที่ ประเภท หน่วยงาน ระยะเวลารบัสมัคร

36 1 ป.โท  นิติศาสตร์ 1 อัตรา อาจารย์ประจ าตามสัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 - 18 ตุลาคม  2553

2 ป.โท วิศวกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้ง 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รวม 2 อัตรา

ต าแหน่ง จ านวน

สถติิการรับสมัครสอบแขง่ขนับุคคลทั่วไป/ภายใน(มหาวิทยาลยั) เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ/สายสนับสนุน  ,พนักงานราชการ ,

 อาจารย์ประจ าตามสัญญา และ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา  สังกดัมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)

ข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 42




