
 
 

 
            

         
 

 
 

 
 
 
 

กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้จัดประชุม  “แนวทางการ
เขียนผลงานทางวิชาการ”  ในวันพุธท่ี  14  ธันวาคม  2554  เวลา  13.00 – 16.00 น.  เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ – อาจารย์ประจําตามสัญญา  ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการ
พัฒนาความรู้  ประกอบกับการต่อสัญญาในครั้งต่อไปของพนักงานมหาวิทยาลัย  จะต้องเลือกเสนอผลงาน
ทางวิชาการที่เป็นงานเขียนหรือผลงานวิจัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญา  และภายในระยะเวลา
อันใกล้นี้จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการการขอกําหนดตําแหน่ง  กองบริหารงานบุคคล  จึงขอให้
พนักงานมหาวิทยาลัย   สายวิชาการ   ที่มีรายชื่อตามคํา ส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม            
ที่ 1055/2554  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2554(ดูรายชื่อได้ที่คณะที่ตนสังกัด)  เข้าร่วมประชุม  ตามวัน  
เวลา  และสถานที่ดังกล่าวด้วย  และข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  และอาจารย์ประจําตามสัญญา  
ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมประชุม  สามารถแจ้งชื่อได้ที่คณะที่ตนสังกัด  ภายในวันที่  10  ธันวาคม  2554 

  
 

 
 

 
     

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  13   ปการศึกษา  2554   วันพฤหัสบดีที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2554 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 

ประชุม “แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ” 
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  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรทาง e – Learning  
ของ ก.พ. ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  นั้น  กองบริหารงานบุคคล  ขอเชิญชวนบุคลากร (สาย
สนับสนุน)  ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซต์  http://www.chulaonline.com/ocsc.asp  
และส่งสําเนาใบประกาศนียบัตรของแต่ละรายวิชาที่อบรมผ่านเรียบร้อยแล้วให้กับกองบริหารงานบุคคล   

 
   
     
รับสมัครงาน 
ตําแหน่ง  อาจารย์ประจําตามสัญญา (จํานวน  7  อัตรา)  ดังนี้  โดยมีอัตราค่าจ้าง ป.โท เดือนละ 12,000 บาท,  

  ป.เอก 16,200 บาท 
       1. ประจําคณะครุศาสตร์ 

1.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  ทางด้านการศึกษา  
      สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  จํานวน  1  อัตรา 
1.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  จํานวน  1  อัตรา 
1.3  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 
      สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 อัตรา 
1.4  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
      สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  จํานวน 1 อัตรา 

 2. ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
  2.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 
                  สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 1 อัตรา โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 
หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การบัญชี) 
 

โครงการอบรมบุคลากรทาง e - Learning 
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       2.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 
                  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน จํานวน 1 อัตรา  
โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
   2.3  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 

      สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือการจัดการ หรือการจัดการธุรกิจ จํานวน  1  อัตรา 
โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ต้ังแต่     
วันที่  28  พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม  2554  ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ กองบริหารงานบุคคล ช้ัน 2 
อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โทร. 0–5526–7093 หรือสืบค้นข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ ได้ทาง  Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่  http://www.psru.ac.th  
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
ตําแหน่ง  อาจารย์  (จํานวน  3  อัตรา)  อัตราค่าจ้าง  ระดับปริญญาเอก  เดือนละ  19,660  บาท 
  1.  ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    1.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาฟิสิกส์  หรือ  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  จํานวน  1  อัตรา 
  2.  ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
    2.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  หรือนิเทศศาสตร์  จํานวน  1  อัตรา 
 3.  ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
    3.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด.  หรือ  วท.ด.  หรือ Ph.D)  สาขาวิชา
สัตวศาสตร์  สัตวบาล  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  จํานวน  1  อัตรา 
 บุคคลท่ีประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ต้ังแต่     
วันที่  1 – 31 ธันวาคม  2554  ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ กองบริหารงานบุคคล ช้ัน 2 อาคารทีปวิชญ์ 
(ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โทร. 0–5526–7093 หรือสืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง  
Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่  http://www.psru.ac.th       
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เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา 
ตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  8,700  บาท 
  1.  ประจําศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ ตํ่ากว่านี้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  โดยมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทางด้านการเขียนและพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์  ซึ่งจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   
 บุคคลท่ีประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ต้ังแต่     
วันที่  1 – 20 ธันวาคม  2554  ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ กองบริหารงานบุคคล ช้ัน 2 อาคารทีปวิชญ์ 
(ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โทร. 0–5526–7093 หรือสืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง  
Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่  http://www.psru.ac.th    

 
 
 
 
 ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้ดําเนินการต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาและ

อาจารย์ประจําตามสัญญา  ต้ังแต่วันที่  17  ตุลาคม  2554  เป็นต้นมา นั้น 
 กองบริหารงานบุคคล  ได้ดําเนินการต่อสัญญาจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้มารับสัญญาจ้างคืน  

ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล  ช้ัน  2  อาคารทีปวิชญ์  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ********************** 
ของฝากคําคม 

 
นํ้าไหลเปลี่ยนใจปลา… เงินตราและเวลาเปลี่ยนใจคน 

 

 
 

แจงใหรับสัญญาจางคืน 

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


