
 
 

 
            

         
 

    ของฝากจาก... 
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

ถ้ามีผู้ถามว่า..."วัฒนธรรมองค์กร  คืออะไร?..."  อาจมีหลายคนจะตอบว่า...หมายถึงสิ่งที่คนเขา
ปฏิบัติสืบต่อกันมาในองค์กร"...แต่ถ้าหากท่านลองคิดให้ไกลไปอีกสักนิด...จะทําให้พบว่า "วัฒนธรรมองค์กรมี
ความหมายมากมายกว่านั้น  เพราะการที่องค์กรจะอยู่ได้นานแสนนานนั้น ได้ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมาอย่าง
มากมาย จนสามารถคงอยู่ให้เห็นในปัจจุบัน...เป็นเพราะว่า  วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมมาตั้งแต่อดีตและจะมี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรในอนาคตด้วย"... 

วัฒนธรรมองค์กร  คืออะไร?... 

                  จากความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ 
"วัฒนธรรม"  มีความหมายว่า  "พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิต สร้างขึ้นด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้
อยู่ในหมู่พวกของตน" 

                  สรุป  :  วัฒนธรรมองค์กร ก็คือ  พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และยืดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ... 

ปัญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมในองค์กร... 

1. บุคลากรภายในองค์กรมักจะคิดว่าองค์กรของเขาดีอยู่แล้ว ไม่เห็นจะมีปัญหาตรงไหนเลย 
2. บุคลากรขาดสํานึกในการให้บริการต่อหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานที่ติดต่อจากภายนอก 
3. บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่คิดที่จะพัฒนางานหรือการบริการใหม่ๆ ออกมาเพื่อให้

ตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ 
4. บุคลากรจะรอให้ผู้บังคับบัญชา  สั่งงานเพียงอย่างเดียว  คอยแต่จะปฏิบัติตามคําสั่ง  ไม่เคยคดิที่

จะพัฒนางานในแบบเชิงรุก 
5. ผู้บริหารและบุคลากรคิดแต่จะทํางานด้านปฏิบัติการหรือธุรการเป็นงานหลัก  โดยไม่คํานึงถึง

ด้านธุรกิจขององค์กรว่าจะเป็นไปในทิศทางใดเพื่อตอบสนองผู้มาใช้บริการ 
6. ผู้นําในองค์กรเชื่องช้าและเสียเวลามากกับการจ้ําจี้จ้ําไชบุคลากรที่ขาดคุณภาพหรือบุคลากรที่

ทํางานไม่ดีทําให้ไม่มีเวลาไปใส่ใจกับบุคลากรที่ทํางานดีเพราะคิดว่าเขาทํางานดีอยู่แล้ว 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  1   ปการศึกษา  2554   วันพุธที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2554 
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7. ผู้นําในองค์กรไม่เข้าใจและไม่สามารถนําการเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในองค์กรได้  
โดยมักจะงุนงง  สงสัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบตัว  โดยไม่สามารถวางแผนเพื่อ
ปรับตัวให้รับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ 

                 จากที่กล่าวเก่ียวกับปัญหามาข้างต้น...อาจพูดได้ว่า  "องค์กรสะท้อนผู้นํา" เช่นเดียวกับ...แม่ปูกับลูกปู
...โดยแม่ปูเดินไม่ตรงแล้วไฉนจะสอนให้ลูกปูเดินตรงได้... 

วัฒนธรรมองค์กรที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาที่เป็นข้อดีหรือเป็นจุดแข็ง  ได้แก่... 

1. ความรับผิดชอบและสํานึกในความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
2. สํานึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ  โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 
3. การทํางานเป็นทีม  ได้แก่  การประสานงานกันภายในองค์กร 
4. ยึดถือระบบคุณธรรม  โดยพยายามขจัดระบบเส้นสายพวกพ้องออกไป  และพิจารณาในเรื่อง

ความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก 
5. ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร  เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
6. การสร้างความรวดเร็วในการทํางาน  ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็วในการ

ให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ 
7. การเปิดใจรับคําวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น 
8. ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริง 
9. การสื่อสารที่ดีในองค์กร 

                   สรุป  :  การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรนั้น...เปรียบเสมือน เป็นการฝังรากปะปนอยู่ด้วย ถ้าสร้าง
วัฒนธรรมในทางที่ดีจะทําให้องค์กรนั้นมีรากที่ดีม่ันคง ... แต่ถ้าบุคลากรในองค์กรสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดีจะทําให้การ
ฝังรากนั้นเป็นไปในด้านไม่ดี ...ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้นําในทุกระดับขององค์กรจะต้องส่งเสริม รณรงค์ และ
กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีจิตสํานึกในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่าง
แท้จริง 

                   การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรจะไม่ประสบความสําเร็จ...ถ้าผู้นําหมายเลขหนึ่งขององค์กรไม่ให้ความ
ร่วมมือและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีลักษณะขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวังไว้ในอนาคต... 

http://www.gotoknow.org/blog/bussaya14/385789 
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การเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจาํ 
 

  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่  9  
เมษายน  2554  และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  พ.ศ. 2547  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  กําหนดให้มีการดําเนินการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําพ้น
จากตําแหน่ง 
  คณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ได้ประชุมเพื่อกําหนด
รายละเอียดการเลือกฯ แล้ว  จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
ผู้สมัคร  จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  พ.ศ. 2547  กําหนด  คือ 
   -  คุณสมบัติทัว่ไป 
    (1) เป็นคณาจารย์ประจํา คือ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สาย
วิชาการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  และกําลังปฏิบัติหน้าที่  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
    (2) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
    (3) ได้ทําการสอน  หรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับถงึวันเลือก 
 

-  ลักษณะต้องห้าม 
    (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  ได้แก่  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  
คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(2) เป็นผู้มาช่วยราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
    (3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  หรืออยู่
ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย  ในวันสมัครรับเลือก 

 

2. กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร  ได้ต้ังแต่วันที่  3 - 17  มิถุนายน 2554  ระหว่าง
เวลา  08.30  น. – 16.30  น. ณ  ห้องกองบริหารงานบุคคล  ช้ัน 2  อาคารทีปวิชญ์  
 

  3. การประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
  คณะกรรมการเลือกฯ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  ภายในวันที่  20  มิถุนายน  2554 
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4. การลงคะแนนเลือก 

  ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก  ได้แก่  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ  และ
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ยกเว้นผู้มาช่วย
ราชการ  ลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินสี่คนในวันที่  22  มิถุนายน  2554  ต้ังแต่เวลา 08.30  น. – 12.00  น.        
ณ  สํานักงานคณบดีที่ตนเองสังกัดอยู่ 

กรณีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก  มีภารกิจต้องไปราชการ  ทําให้ไม่สามารถมาลงคะแนนตามวันเวลาที่กําหนด
ได้  ให้สามารถลงคะแนนเลือกล่วงหน้าได้ในวันที่  21  มิถุนายน  2554  ณ  ห้องกองบริหารงานบุคคล  ต้ังแต่เวลา  
08.30 – 16.30  น. พร้อมยื่นหลักฐานการไปราชการ 

 

5. การนับคะแนนเลือก 
  คณะกรรมการเลือกฯ จะดําเนินการนับคะแนนเลือก  ในวันที่  22  มิถุนายน  2554  เวลา  13.30  น. 
เป็นต้นไป  ณ  บริเวณห้องโถง  ช้ัน  1  อาคารทีปวิชญ์  โดยเชิญชวนคณาจารย์ประจําและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเลือก 

 

6. การประกาศผลการเลือก 
  คณะกรรมการเลือกฯ จะประกาศผู้ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจําให้ทราบในวันที่  23  มิถุนายน  2554 

 
 

 
 

 
 
 
 เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ครูพิษณุโลก  จํากัด  จะได้พิจารณาให้ทุนส่งเสริม
การศึกษาประจําปี  2554  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัยพ์ครูพิษณุโลก  จํากัด  ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จํากัด  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2551  โดยจัดสรรให้นักเรียนระดับต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ระดับประถมศึกษา   ทุนละ 1,500  บาท/ปี 
 2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ทุนละ 1,700  บาท/ปี 
 3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ทุนละ 2,000  บาท/ปี 
 4.  ระดับ  ปวส.  และอุดมศึกษา  ทุนละ 2,500  บาท/ปี 
 โดยมีกําหนดจะมอบทุนภายในเดือนกรกฎาคม  2554  สมาชิกหรือบุตรของสมาชิกท่านใดสนใจ
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล  และส่งใบสมัครได้ที่คณะกรรมการประจําหน่วย (คุณเพ็ญศรี  มีพยุง  
ผู้ อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา )   ต้ังแต่บัดนี้ถึง วันที่  15  มิถุนายน   2554  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
www.Phsc.net 
 
 

ทุนการศึกษาแกบุตรของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก  จํากัด  
ประจําปการศึกษา 2554 
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 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)  ได้ดําเนินงานการจัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพ  และสิทธิประโยชน์ให้แก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  โดยจัดตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)  
และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม  (ช.พ.ส.)  ให้
การสงเคราะห์แก่สมาชิกและคู่สมรสสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ซ่ึงปกติจะรับผู้สมัครผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์
เป็นสมาชิก 
 ในโอกาสครบรอบ  60  ปี ของสํานักงาน ช.พ.ค.  คณะกรรมการ  ช.พ.ค.  และคณะกรรมการ  
ช.พ.ส.  มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิก  ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  เป็นกรณีพิเศษ  สําหรับผู้ท่ีมีอายุเกิน  35  ปี  แต่ไม่
เกิน  60  ปี  นับถึงวันที่  31  ธันวาคม  2554  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน – 30  กันยายน  2554  
ในวันและเวลาราชการ  ติดต่อได้ท่ีสํานักงาน  สกสค.  จังหวัดทุกจังหวัด  และสามารถ  Down Load  
แบบฟอร์มใบสมัครได้ท่ี  www.otep.go.th     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ของฝากคําคม  
                   

การทํางานควรจะมีระเบียบแม้ในเวลาเร่งรีบ 
ไม่ควร ร้อนอกร้อนใจ แข่งกับเวลา 

 

นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ

สกสค. เปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 

ใ น วั น ที่   1 5  – 1 7  
มิถุนายน  2554  กองบริหารงาน
บุ ค ค ล   จ ะ ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น ที่
ม ห า วิ ท ย าลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ รฒ  
เกี่ยวกับด้านระบบการบริหารงาน
บุคคล  และงานวินัยและนิติการ  
ถ้าท่านใดจะติดต่อ  ขอให้มาติดต่อ
ก่อนหรือหลังจากวันดังกล่าวนะคะ  
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน   

จากการโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย – พนักงานราชการ  รุ่นท่ี  2  ได้มีคัดเลือกประธาน  และรองประธาน  รุ่นท่ี  2  มีรายชื่อดังนี้ 1.  อาจารย์พรชัย  ทองเจือ  ประธาน 2.  อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ  รองประธาน 3.  อาจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม   รองประธาน  4.  นายอนิรุทธ์  ชัยเสวก  รองประธาน 
 **ฉบับต่อไปจะประมวลกิจกรรมการอบรมฯ  มานําเสนอนะคะ...   


