
 
 

 
            

         
 

 
 
 
 

 
 ตามที่  คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ได้ประกาศรับสมัคร/รับเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยกําหนดให้มีการรับสมัคร/รับเสนอ
ช่ือต้ังแต่วันที่  4 – 13  มกราคม  2555  ซึ่งผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  แนะนําตนเองและแสดงแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อประชาคมของมหาวิทยาลัย  ในวันพุธที่  18  
มกราคม  2555  เวลา  13.30  น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  4  อาคารทีปวิชญ์  นั้น      
จึงขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย   เข้าร่วมรับฟังและซักถามการแนะนําตนเองและเสนอแนวทางการบริหาร
หน่วยงานในวัน  เวลา     และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  จะประกาศภายในวันที่  16  มกราคม  2555)   

 
 
 
 
 
ตามที่  กองบริหารงานบุคคล  ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  ในวันที่  15  สิงหาคม  2554  

ที่ผ่านมานั้น  เพื่อให้การดําเนินการจัดโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพกับระบบการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย  จึงขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกตําแหน่งรวมทั้งอัตราว่างของแต่ละคณะ/สถาบัน/สํานัก/
ศูนย์/กอง  ที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  และแผนพัฒนาตนเอง (IDP)  ให้ดําเนินการ
ส่งในลักษณะของเอกสารและไฟล์ที่กองบริหารงานบุคคลภายในวันอังคารที่  24  มกราคม  2555 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  16   ปการศึกษา  2554   วันอาทิตยที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2555 

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

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับฟังการแนะนําตนเอง 
และแสดงแนวทางการบรหิารหน่วยงาน 

ขอให้ส่งแผนพัฒนาตนเอง (IDP) 
และแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Description) 
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ด่วน...รับสมัครงาน 

 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจแุละแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
1. ตําแหน่งอาจารย์  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้ 

  อัตราคา่จ้าง  ระดับปริญญาเอก  19,660  บาท 
1.1  ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      1.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์  หรือ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 อัตรา 
1.2  ประจําคณะวิทยาการจัดการ   
      1.2.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  หรือนิเทศศาสตร์  จํานวน 1 อัตรา 
   1.3  ประจําคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร   

      13.1  สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด. หรอื วท.ด. หรือ Ph.D)  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สัตวบาล  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 อัตรา 

2.   การรับสมัคร  
  2.1 ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ต้ังแต่ 
วันที่  5 – 31 มกราคม 2555  ในวันเวลาราชการ  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล  ช้ัน 2  อาคารทีปวิชญ์  
(ส่วนทะเลแก้ว)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โทร.0–5526–7093 หรือ สืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง  
Internet ใน Website  ของมหาวิทยาลัยที่  http://www.psru.ac.th  ผู้ใดไม่สมัครด้วยตนเองถือว่าสละสิทธ์ิ 

 
 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจําตามสญัญา 

  1.  ตําแหน่งอาจารย์ประจําตามสัญญา (จํานวน  5  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 
      สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  จํานวน 1 อัตรา 

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

      สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือการจัดการ หรือการจัดการธุรกิจ จํานวน  1  อัตรา 
โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  2.  การรับสมัคร 

2.1 บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ต้ังแต่ 
วันที่  10 – 27 มกราคม 2555  ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ กองบริหารงานบุคคล  ช้ัน 2 อาคารทีปวิชญ์ 
(ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โทร. 0–5526–7093 หรือสืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง  
Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่  http://www.psru.ac.th 

 

 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา 
1. ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา (จํานวน  1  อัตรา)  ดังนี้ 

ประจําคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
1.1  ตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  อัตรา   อัตราเงินเดือน  6,600  บาท 

   สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้  โดยมี
ความสามารถทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  2.   การรับสมัคร  
 2.1 บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ต้ังแต่ 
วันที่  13 – 27 มกราคม 2555 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสมัครงานได้ที่ ณ กองบริหารงานบุคคล ช้ัน 
2 อาคารทีปวิชญ์  ส่วนทะเลแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โทร. 0-5526-7093  โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ได้ทาง Internet  ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.psru.ac.th 
 

 

  

ของฝากคําคม 
 

ไม่มีทางสายใดยาวเกินกว่า...สองเท้าที่ก้าวไม่หยุด 

 

นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางอัมรินทร  ศิริชัย : ผูชวยบรรณาธิการ


