
การจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัทีส่อดคล้อง

กบัภารกจิและการจดัทาํแผนอตัรากาํลงั

มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ

โดย...นางบุษยมาศ  แสงเงนิ

ผู้อาํนวยการกองบริหารงานบุคคล

สังกัดสาํนักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙



กรณศึีกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม





เอกสารทีใ่ช้ในการจัดทาํกรอบอตัรากาํลงั 

 (สายสนับสนุนวชิาการ) 

กรณศึีกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

• กฎกระทรวง จัดตัง้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภฏัพบิูล
สงคราม พ.ศ.2549

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพบูิลสงคราม เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม พ.ศ. 2558

• โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม

• โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองกลาง สาํนักงานอธิการบดี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองนโยบายและแผน สาํนักงานอธิการบดี



• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน กองบริการการศึกษา สาํนักงานอธิการบดี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน กองบริหารงานบุคคล สาํนักงานอธิการบดี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน กองพฒันานักศึกษา สาํนักงานอธิการบดี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน กองมาตรฐานวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา สาํนักงาน

อธิการบดี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สาํนักงานอธิการบดี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน กองส่งเสริมและพฒันาความเป็นเลิศด้านกีฬา สาํนักงานอธิการบดี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน โครงการจัดตัง้สถาบันนานาชาต ิสาํนักงานอธิการบดี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน โครงการจัดตัง้สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สาํนักงานอธิการบดี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะครุศาสตร์

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะวทิยาการจัดการ

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน สถาบันวจิัยและพฒันา

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน สาํนักศลิปะและวัฒนธรรม

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะสังคมศาสตร์

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน บัณฑิตวทิยาลัย

• โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน





























จัดทาํบัญชีการกาํหนดกรอบอตัรากาํลงับุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวทิยาลยั 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านมตสิภามหาวทิยาลยั คร้ังที ่

๙๙(๘/๒๕๕๗) เมือ่วนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 













มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง



การวเิคราะห์งาน + การเขยีนภาระงาน

ของแต่ละตาํแหน่ง (รายตาํแหน่ง) + ขั้นตอน

การปฏบิัตโิดยย่อ ๆ



ตามแบบบรรยายลกัษณะงาน 

(Job  Description)













*** Website…Gotoknow.org : 
บุษยมาศ  แสงเงนิ

*** Facebook :  บุษยมาศ  แสงเงนิ

*** 
bussayamas2505@hotmail.com
*** Tel. 08 - 1953 – 6669

*** Office : 0 – 5526 – 7093

mailto:bussayamas2505@hotmail.com


งานบริการวชิาการสังคม



งานบริการวชิาการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

• งานด้านวชิาการ

• งานด้านทกัษะชีวติ



งานด้านบริการวชิาการ



งานด้านทกัษะชีวติ



ขอบคุณค่ะ
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