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มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  15   ปการศึกษา  2553   วันอังคารที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2554 

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

เนื่องดิถี วาระดี ข้ึนปีใหม่ 
อวยพรให้ ใจผ่องแผ้ว ดังแก้วกล้า 
ให้ส่ิงดี ศิริศร ีเยือนทุกครา 
ชื่นชีวา ประสบสุข ทุกยามยล 

คิดหวังหวาน ให้แช่มชื่น ระรื่นสุข 
ครั้งเคยทุกข์ จงมลาย กลายสดชื่น 
เริ่มการใหม่ ให้สําเร็จ อย่างยั่งยืน 
ทุกวันคืน เป็นที่รัก ยิ่งทุกคน 

คําเคยท้อ ในปีนี้ ไม่มีแล้ว 
คํากล้าแกล้ว มอบให้ ไว้ยดึมั่น 
ทําส่ิงดี ได้ดีตอบ รับชอบพลัน 
ทําส่ิงฝัน ให้มีวัน สําเร็จจริง 

ให้สุขล้ํา ล้นเผื่อแผ่ ผู้ยากไร้ 
ให้สดใส มีน้ําใจ รู้ชว่ยเหลือ 
ให้สมหวัง สําเร็จดี มีจุนเจือ 
ให้มีเหลือ ไว้แบ่งเบา คราวลําเค็ญ 
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ของฝากจาก... 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

  สวัสดีค่ะ  ฉบับนี้ดิฉันขอนําเรื่อง  “ข้าราชการในประเทศไทย”  มาแจ้งให้ทราบว่ามีกลุ่มใดบ้าง?  ที่
เรียกว่า  “ข้าราชการ”...  ซึ่งบุคลากรรุ่นใหม่อาจยังไม่ทราบถึง  คําว่า  “ข้าราชการ”  เพื่อเป็นการให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง  ดิฉันจึงนํามาแจ้งให้ทราบดังนี้ค่ะ... 

“ข้าราชการในประเทศไทย” 
  เนื่องจากสภาพปัจจุบัน  นับได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการภาครัฐก็ว่าได้  
เพราะสมัยก่อนในระบบราชการไทยบุคลากรท่ีทํางานภาครัฐจะมีก็เพียงแต่  ข้าราชการและลูกจ้างประจํา  แต่เนื่องจาก
สภาพสังคม  เศรษฐกิจของสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไป  รัฐจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลและระบบ
ราชการไทยใหม่  บางท่านอาจเกิดการสับสนในเรื่องของคําจํากัดความของคําว่า  “ข้าราชการ”  ผู้เขียนคิดว่าคงจะเกิด
การเข้าใจผิดและไม่เกิดผลดีต่อระบบราชการแน่ๆ  เนื่องจากปัจจุบันมีพนักงานของรัฐเกิดขึ้นมาหลายประเภท  ถ้าไม่พูด
กันให้เข้าใจว่า  คํานิยามของคําว่า  “ข้าราชการในประเทศไทย”  นั้น  หมายถึง  กลุ่มข้าราชการประเภทใดบ้าง?  และ
ขอนํามาบอกกล่าวให้ทราบดังนี้... 
  ข้าราชการ  คือ  บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งต้ังให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่และรับเงินเดือนในกระทรวง  
ทบวง  กรมต่างๆ  ของประเทศไทย  ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้น  เรียกว่า  ส่วนราชการ 
 ประเภทของข้าราชการไทย  ได้แก่ 
  1.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  คือ  ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวง  ทบวง  กรมฝ่าย
พลเรือน  ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับปัจจุบัน  คือ  พ.ศ. 2551)  แบ่ง
ออกเป็นประเภทย่อย  4  ประเภท  คือ  ประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ  ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 
  2.  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  คือ  ข้าราชการพลเรือนในสังกัดสํานักพระราชวังและสํานักราช
เลขาธิการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานในพระองค์พระมหากษัตริย์  ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 
  3.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คือ  ข้าราชการพลเรือนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ  ซึ่งได้รับการแต่งต้ังตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  แบ่งออกเป็นประเภทย่อย  4  ประเภท  คือ  ประเภท
ตําแหน่งวิชาการ  ประเภทตําแหน่งผู้บริหาร  ประเภทตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  และประเภท
ตําแหน่งทั่วไป 
  ในปัจจุบันไม่มีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว  มีแต่เพียง
การได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาเพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุและแต่งต้ัง  พนักงานมหาวิทยาลัย  เข้า
มาแทนอัตรากําลังของข้าราชการ  ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  และให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องยึดติดกับกฎ  ระเบียบของส่วนราชการ  แต่กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของ
พนักงานมหาวิทยาลัยนั้นต้องขึ้นอยู่กับอํานาจของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  ที่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตาม 
  4.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คือ  ครู  อาจารย์ที่อยู่ตามโรงเรียนของรัฐ 
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  5.  ข้าราชการตํารวจ 
  6.  ข้าราชการทหาร 
  7.  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
  8.  ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
  9.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 สิทธิ  หน้าที่ของข้าราชการ 
  บุคคลผู้เป็นทหาร  ตํารวจ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของ
รัฐ  มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  นอกนั้นข้าราชการยังมีสิทธิต่างๆ  ดังนี้ 
  -   สิทธิในการรับบําเหน็จ  บํานาญ 
  -  สิทธิในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 
  -  สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  อาทิ  ค่ารักษาพยาบาล
ตนเอง  บิดา  มารดา  คู่สมรสและบุตร  ค่าเช่าบ้าน  ค่าครองชีพชั่วคราว  ฯลฯ 
 
 
 รับสมัครงาน  ประจํางานเลขานุการผู้บริหาร  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
  1.1  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา   
        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
 ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  อัตรา 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ประจําสํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 

1.3 ตําแหน่งบรรณารักษ์  จํานวน  1  อัตรา 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 

 ประจําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  1.4  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน  2  อัตรา   
        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้สาขาวิชาพลศึกษา 
  1.5  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา 
        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
  1.6  ตําแหน่งคนงาน  จํานวน  1  อตัรา 
        สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
 ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
  1.7  ตําแหน่งคนงาน  จํานวน  1  อัตรา 
        สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  4  หรือสูงกว่านี้  หรือมีหนังสือรับรองวุฒิ  
                         การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จบ 
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 ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
  1.8  ตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ (พนักงานขับรถ)  จํานวน  1  อัตรา 
        สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
 ประจํางานอาคารสถานที่และบริการ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
  1.9  ตําแหน่งคนงาน  จํานวน  1  อัตรา 
         สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
 ประจํางานรักษาความปลอดภัย  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
  1.10  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จํานวน  4  อัตรา 
          สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  4  หรือสูงกว่านี้ 
 **บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่  22 – 
28 ธันวาคม  2553  และวันที่  4 – 7  มกราคม  2554  ในวันเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
http://www.psru.ac.th       
 
 
 

ของฝากคาํคม   

                                 อย่าเป็นคนที่พูดอย่าง ใจอย่าง 
       เพื่อหาประโยชน์ใส่ตน 
     คนที่ขาดน้ําใสใจจริงนั้น 
   เป็นคนที่เป็นภัยต่อผู้อื่น 
 และท้ายที่สุดนั้น  จะเป็นภัยต่อตนเอง 

       
 

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

ข่าวฝาก... 
ด่วนที่สุด  ท่านใดที่ทําสัญญาจ้างแล้วแต่ยังมิได้มารับคืน  
ติดต่อรับคืนได้ที่งานวินัยและนิติการ  กองบริหารงานบุคคล   


