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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใน กลุ่มงานบริหารทรพัยากรบคุคลและนิติการ 

กองกลาง สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองกลาง 

งานบริหารบุคคลและนิติการ 

งานบริหารงานบุคคล 1 

งานบริหารงานบุคคล 2 

หนวยธุรการและบริหารทั่วไป หนวยทะเบียนประวตัแิละพัฒนาบุคลากร 

หนวยบริหารงานบุคคล อัตรากําลังและสิทธิสวัสดิการ  งานวินัยและนติิการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สํานักงานอธิการบดี 
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                      โครงสรา้งอตัรากาํลงั/ตาํแหน่ง ในงานบริหารบุคคลและนิติการ  

กองกลาง สาํนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

งานบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 

งานบริหารงานบุคคล 1  
 

หน่วยธุรการและบริหารทวัไป  
(3) 

(น.ส.กานต์ชนก  คาํนาทพิย์)   (น.ส.ประภสัสร  พองผาลา) 

        ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร              บคุลากรปฏบิตักิาร 

(นายไพรวลัย์  สมปอง) 

เจา้หน้าทบีรหิารงานทวัไป ปฏบิตักิาร  
 

 

 

หน่วยทะเบียนประวตัิ และพฒันาบคุลากร  
(2) 

(น.ส.มงุเมอืง  คาํนาทพิย์)          (น.ส.อมรรตัน์  นามเสนา) 

  พนกังานพมิพ์ ระดบั ส 3      เจา้หน้าทบีรหิารงานทวัไปปฏบิตัิการ  
 

หน่วยบริหารบุคคล และสวัสดิการ สทิธิประโยชน ์
(2) 

(นางสพุตัรา  สคุนธชาต)ิ                 (น.ส.รตัตกิร  พรมคาํ)           

เจา้หน้าทบีรหิารงานบคุคลปฏบิตัิการ    บุคลากรปฏบิตักิาร  
 

หน่วยวินัยและนิติการ  
(1) 

(นายเอกราช  มลุฑา) 

นิตกิรปฏบิตักิาร 

(นางสาวมงุเมอืง คาํนาทพิย์) 

หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารบุคคล1 

(น.ส.องัคณา ศริกิลุ) 

บคุลากรชาํนาญการ  

หวัหน้างานบรหิารบคุคลและนิตกิาร 

(นางสพุตัรา  สคุนธชาต)ิ 

เจา้หน้าทบีรหิารงานบคุคล2 

งานบริหารงานบุคคล 2  
(3) 
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แผนผังโครงสรางบุคลากรผูปฏิบัติงานบริหารบุคคลและนิติการ 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 
นางสาวอังคณา ศิริกลุ 

หัวหนางานบรหิารบุคคลและนิติการ 

 

 

 

 

  

นางสาวมุงเมือง คํานาทิพย  นางสุพัตรา  สุคนธชาติ        นายเอกราช  มุลฑา 

   พนักงานพิมพดีด ส 3           เจาหนาทีบ่รหิารงานบุคคล       นิติกร 

 

 

 

 

 

 

นางสาวประภัสสร ผองผาลา       นางสาวอมรรัตน  เสนานาม                  นางสาวรัตติกร  พรมคํา 

          บุคลากร          เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป                           บุคลากร 

 

 

 

 

 

    

         นายไพวัลย  สมปอง     นางสาวกานตชนก  คํานาทิพย  

                         เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          ผูปฏิบัติงานบรหิาร 
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งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยธุรการและบริหารทวัไป หน่วยทะเบียนประวตัิและพฒันาบุคลากร 

งานบริหารบคุคลและนิติการ 

 

 

 

-งานบนัทกึ เปลยีนแปลง ตรวจสอบ ทะเบยีนประวตัิ 

  ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจํา และพนกังานราชการ 

-งานขอพระราชทานเพลงิศพ 

-งานขอพระราชทานเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ 

-งานเสนอขอเขม็เชดิชเูกยีรต ิ

-งานปรบัวฒุ/ิเพมิวุฒ ิขา้ราชการและลูกจา้งประจํา 

-งานเปลยีนชอื/สกลุ/อนืๆ ของขา้ราชการและลูกจา้งประจํา 

 -งานดาํเนินการ ชพค. ชพส. ครุสุภา 

-งานลาศกึษาต่อเตม็เวลา ในประเทศและต่างประเทศ 

-งานฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ   

-งานทุนศกึษา/ฝึกอบรม ต่างๆ  

-งานนกัเรยีนทุน 

-งานไป-มา/ชว่ยราชการ 

-งานจดัเกบ็ตวัชวีดั ก.พ.ร. 

-งานดาํเนินการกองทุนพฒันาบุคลากร 

-งานกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ ผศ. รศ. ศ. 

-งานกาํหนดตําแหน่งทางบรหิาร (ผอ.กอง/ ผอ.สนอ. ผอ.กอง 

 หรอืเทยีบเท่า) 

-งานกาํหนดตําแหน่งประเภททวัไป วชิาชพีเฉพาะ เชยีวชาญ 

  เฉพาะ (ชาํนาญการ ชํานาญการพเิศษ เชยีวชาญ เชยีวชาญ 

  พเิศษ) 

-งานทะเบยีนตําแหน่งทางวชิาการ 

-งานทะเบยีนตําแหน่งทางบรหิาร 

-งานพจิารณาขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่ 

-งานขอรบับาํเหน็จ/บาํนาญ ขา้ราชการและลูกจา้งประจํา 

-งานขอรบัเงนิกองทุน กบข./ กสจ. แกข่า้ราชการและ 

  ลูกจา้งประจํา  

 -งานจดัสรรเงนิรางวลัประจําปี  
 

 

 

-งานธุรการ/สารบรรณ 

-งานประกนัคุณภาพ  

-งานตรวจสอบภายใน 

-งานหนงัสอืรบัรอง / และบตัรประจําตวับคุลากร 

-งานเบกิค่าตอบแทนนอกเวลาทําการ 

-งานขออนุญาตไปต่างประเทศ (กระทรวงการ  

 ต่างประเทศ) 

-งานเบกิจ่าย วสัด ุอุปกรณ์ ครภุณัฑ์ 

-งานจดัทําขอตงังบประมาณประจําปี 

-งานดาํเนินการตามนโยบาย “ประหยดัพลงังาน” 

-งานตดัยอดงบประมาณ 

-งานแจง้ยา้ยทอียู่อาศยัของบคุลากร 

-งานฐานขอ้มลูบคุลากรมหาวทิยาลยั (MIS/FIS) 

-งานฐานขอ้มลูบคุลากรมหาวทิยาลยั (n-eport) 

-งานฐานขอ้มลูจ่ายตรงคา่รกัษาพยาบาล (กรมบญัชกีลาง) 

-งานฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์า้ราชการ (สกอ.) 

-งานฐานขอ้มลูพนกังานราชการ (ก.พ.) 

-งานขอ้มลูการสมคัรเขา้เป็นบคุลากรมหาวทิยาลยั 

-งานขอ้มลูประกนัคุณภาพ (ขอ้มลูบคุลากร) 

-งานรายงานขอ้มลู คปร. 

-งานขอ้มลูอาจารย์พเิศษประจํา 

-งานประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารบนเวบ็ไซด์ 

-งานจดัทํา ปรบัปรงุ เวบ็ไชด ์ของหน่วยงาน 

-งานรายงานขอ้มลูสารสนเทศของบุคลากร 

-งานจดัทํารายงานประจําปีของหน่วยงาน 

-งานดแูลระบบ/ปรบัปรงุเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

-งานสรปุรายงานประกนัคณุภาพ SAR 

-งานจดัทําสารประชาสมัพนัธ์ของ กจ. 

-งานกองทุนสาํรองเลยีงชพี (พนกังาน) 

-งานตดิตามเกบ็ภาพ/กจิกรรม/งาน/โครงการ การ 

 ดาํเนินงานของงานบรหิารบุคคลฯ 

 

กลุ่มงานบริหารบคุคล 1 
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หน่วยบริหารบุคคล อตัรากาํลงั และสทิธิสวสัดิการ หน่วยวินัยและนิติการ 

-งานดาํเนินการจดัทํารา่ง ขอ้กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั  

 ต่างๆ ทเีกยีวขอ้งการงานบรหิารบคุคล 

-งานดาํเนินการจดัทํารา่ง ขอ้กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั  

  ประกาศ แนวปฏบิตัติ่างๆ ในการดําเนินงานของ 

  มหาวทิยาลยั 

-งานดาํเนินการจดัทําสญัญาต่างๆ ของทางราชการ 

-งานตรวจสอบเสนอแนะวนิิจฉยัดา้นกฎหมายและนิตกิรรม 

  ต่างๆ 

-งานดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการและลูกจา้งประจํา 

-งานดาํเนินการทางวนิยัของพนกังานมหาวทิยาลยั  

  พนกังานราชการ และลูกจา้งชวัคราวรายเดอืน รายวนั  

-งานคาํปรกึษาและตอบขอ้หารอืเกยีวกบัระเบยีบกฎหมาย 

  ต่าง ๆ  

-งานแต่งตงักรรมการสอบสวน สบืสวน ตวัผูร้บัผดิชอบทาง 

  เพ่ง และคดคีวาม 

-งานตรวจตดิตามทรีาชพสัดุ 

-งานขอ้ตกลงต่างๆ กบัสถาบนัการเงนิ 

-งานเกยีวกบัการมอบอํานาจของอธกิารบด ี

 

 

-งานกรอบอตัรากาํลงัขา้ราชการ/ลูกจา้งประจํา/พนกังาน 

 มหาวทิยาลยั/พนกังานราชการ/ลูกจา้งชวัคราวรายเดอืน 

-งานสรรหาบรรจุและแต่งตงัขา้ราชการ/และลูกจา้งประจํา 

-งานสรรหาและบรรจุแต่งตงัพนกังานมหาวทิยาลยั 

-งานสรรหาและบรรจุแต่งตงัพนกังานราชการ 

-งานสรรหาและบรรจุแต่งตงัลูกจา้งชวัคราวรายเดอืน  

 รายวนั  ชาวต่างประเทศ 

-งานเลอืนเงนิเดอืนขา้ราชการและเลอืนขนัคา่จา้งลูกจ้างประจํา 

 ประจําปี (ครงัท ี1 และครงัท ี2) 

-งานเลอืนระดบั/เลอืนตําแหน่ง ของบคุลากรทุกประเภท 

-งานเปลยีนประเภทตําแหน่งของบคุลากรทุกประเภท  

-งานตดัโอน/โยกยา้ย/สบัเปลยีนตําแหน่ง ของบคุลากร 

-งานประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการ/ลูกจา้งประจํา 

-งานประเมนิผลการปฏบิตังิานของ/พนกังานมหาวทิยาลยั/ 

 พนกังานราชการ ลูกจา้งชวัคราวรายเดอืน เพอืเลอืนเงนิเดอืน 

 คา่จา้งประจําปี 

-งานประเมนิผลการปฏบิตังิานเพอืต่อสญัญาจา้งของพนกังาน 

  มหาวทิยาลยั/พนกังานราชการ/ลูกจา้งชวัคราวรายเดอืน/รายวนั 

-งานขนึทะเบยีน/ขอรบัเงนิกองทุนประกนัสงัคม . 

-งานดาํเนินการเกยีวกบัคําสงัแต่งตงั/คาํสงัปฏบิตังิาน/คาํสงัต่างๆ 

  ทเีกยีวขอ้งกบับุคลากร 

-งานทะเบยีนประวตั ิกพ.7 พนกังานมหาวทิยาลยั 

-งานตรวจสอบคณุวฒุขิองพนกังานมหาวทิยาลยั 

-งานตรวจสอบประวตั/ิพมิพ์ลายนิวมอื พนกังานมหาวทิยาลยั 

  และพนกังานราชการ 

-งานจดัทําบตัรประจําตวัพนักงานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ 

-งานการประชมุคณะกรรมการ ก.บ.ม. 

-งานเปลยีนระบบบรหิารงานบุคคลตามกฎหมายของ ก.พ.อ. 

  และอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 

-งานดาํเนินงานตามโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 

 
 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 2 
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ภาระงานทีร่ับผดิชอบของเจาหนาที ่

สังกดังานบริหารบคุคลและนติิการ กองกลาง สํานกังานอธิการบด ี

1.นางสาวอังคณา ศิริกุล 

ภาระงาน 
 

ผูรบัผดิชอบ 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวอังคณา  ศิริกุล 

ตําแหนง บุคลากรชํานาญการ 

ดํารงตําแหนง หัวหนางานบริหารบคุคลและนิติการ 

ประเภท ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ว/ด/ป (เกิด) 5 สิงหาคม 2512 

ว/ด/ป (เขาทํางาน) 8 สิงหาคม 2537 

คุณวุฒ ิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 (การจัดการท่ัวไป) 

ความสามารถพิเศษ ทองเท่ียว ดํานํ้า รองเพลง  

 เลนกีฬา 

e-mail: angkanasirikul@hotmail.com 

Mobile: 0872180730 

face book: ang ang sirikul 

สังกัด กลุมงานบริหารทรัพยากรบคุคล 

และนิติการ 

 กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โทร/โทรสาร 042744174 

เว็บไซด http://lps.snru.ac.th 

  

  

  

  

 

-งานกํากับ/ตดิตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน/รายงาน 

  ผลการปฏิบตัิของหนวยงานและเจาหนาท่ีใน 

  สงักัด 

-งานเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลตาม 

 กฎหมายของ ก.พ.อ. และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-งานเลื่อนเงินเดือนคาจางของขาราชการ/ 

 ลูกจางประจํา 

-งานประเมินผลการปฏิบตังิานขาราชการ/ 

 ลูกจางประจํา 

-งานสรรหาบรรจุและแตงตัง้ขาราชการ/ 

 ลูกจางประจํา 

-งานโอนยาย/สับเปลี่ยน ขาราชการ/ 

 ลูกจางประจํา 

-งานปรับเปลีย่นตําแหนง/ระดับ ขาราชการ/ 

 ลูกจางประจํา 

-งานดําเนินการกองทุนพัฒนาบคุลากร 

-งานเลขานุการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. 
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2.นางสาวมุงเมือง  คํานาทิพย 

ภาระงาน 
 

ผูรบัผดิชอบ 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวมุงเมือง  คํานาทิพย 

ตําแหนง พนักงานพิมพ ระดับ ส 3 

ประเภท ลูกจางประจํา 

ว/ด/ป (เกิด) 16 มการาคม 2503 

ว/ด/ป (เขาทํางาน) 4 มกราคม 2536 

คุณวุฒ ิ ค.บ.(บรรณารักษศาสตร 

  

ความสามารถพิเศษ เย็บปก ถักรอย 

  

e-mail: Mungmuang_03@hotmail.com 

Mobile: 0862367638 

face book: mungmuang 

สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โทร./โทรสาร 042744174 

เว็บไซต http://lps.snru.ac.th 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

-งานทะเบียนประวัตขิาราชการ/ 

 ลูกจางประจํา/ และพนักงานราชการ 

-งานขอพระราชทานเพลงิศพ 

-งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

-งานเสนอขอเข็มเชิดชเูกียรต ิ

-งานปรับวุฒิ/เพ่ิมวุฒิ ขาราชการและ 

 ลูกจางประจํา 

-งานเปลี่ยนชื่อ/สกุล/อ่ืนๆ ขาราชการ/ 

 ลูกจางประจํา 

-งานดําเนินการเก่ียวกับ ชพค. ชพส.  

  คุรุสภา 

-งานลาศึกษาตอเต็มเวลาในประเทศ/ 

 ตางประเทศ 

-งานฝกอบรมในประเทศและตางประเทศ   

-งานทุนศึกษา/ฝกอบรม ตางๆ  

-งานนักเรียนทุน   

-งานไป-มา/ชวย ราชการ 
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3.นางสุพัตรา  สุคนธชาติ

ภาระงาน 
 

ผูรบัผดิชอบ 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นางสุพัตรา  สุคนธชาต ิ

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลปฏบิัติการ 

ประเภท พนักงานราชการ 

ว/ด/ป (เกิด) 18 ธันวาคม 2517 

ว/ด/ป (เขาทํางาน) 2 กุมภาพันธ 2550 

คุณวุฒ ิ ศศ.บ.(การบริหารธุรกิจ) 

  

ความสามารถพิเศษ รองเพลง เตนรํา 

  

e-mail: Supattra.u@hotmail.com 

Mobile: 0840275297 

face book: Supattra.u@hotmail.com 

สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โทร./โทรสาร 042744174 

เว็บไซต http://lps.snru.ac.th 

  

  

  

  

  

  

  

  

-งานสรรหาและบรรจุแตงตัง้พนักงาน 

 มหาวิทยาลยั 

-งานสรรหาและบรรจุแตงตัง้พนักงานราชการ 

-งานสรรหาและบรรจุแตงตัง้ลูกจางชั่วคราว 

  รายเดือน รายวัน ชาวตางประเทศ 

-งานคําสัง่จาง/คําสั่งปฏิบตัิงาน/อ่ืนๆ ของ 

 บุคลากร  

-งานประเมินผลการปฏิบตังิานของพนักงาน 

 มหาวิทยาลยั เพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจําป 

-งานประเมินผลการปฏิบตังิานของพนักงาน 

 ราชการ เพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจําป 

-งานประเมินตอสัญญาจางลูกจางชั่วคราว 

-งานกรอบอัตรากําลัง/พนักงานมหาวิทยาลัย/ 

 พนักงานราชการ/ ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

-งานตัดโอน/โยกยาย/สับเปลี่ยน/ตําแหนง  

 พนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานราชการ/  

 ลูกจางชั่วคราว รายเดือน/ รายวัน/ ภูพานเพลซ 

-งานกองทุนประกันสังคม 
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4.นายเอกราช  มลุฑา 

ภาระงาน 
 

ผูรบัผดิชอบ 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นายเอกราช  มุลฑา 

ตําแหนง นิติกรปฏิบตัิการ 

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลยั 

ว/ด/ป (เกิด) 17 สิงหาคม 2526 

ว/ด/ป (เขาทํางาน) 12 พฤษภาคม 2554 

คุณวุฒ ิ น.บ.(นิติศาสตร) 

  

ความสามารถพิเศษ รองเพลง เทเบิลเทนนิส 

  

e-mail: aek_mtm@hotmail.com 

Mobile: 088 - 3024588 

Face book: เอกราช  มุลฑา 

สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โทร./โทรสาร 042744174 

เว็บไซต http://lps.snru.ac.th 

  

  

  

  

  

  

  

  

-งานจัดทํา ขอกฎหมาย ระเบยีบ  ขอบงัคบั    

 ประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบคุคล 

-งานจัดทํา ขอกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ  

 ประกาศ แนวปฏบิัตติางๆ ของมหาวิทยาลัย 

-งานดําเนินการจัดทําสญัญาตางๆ  

-งานตรวจสอบเสนอแนะวินิจฉยัดานกฎหมาย 

 และ นิติกรรมตางๆ 

-งานดําเนินการทางวินัยของบคุลากรทุกประเภท 

-งานคําปรึกษาและตอบขอหารือเก่ียวกับระเบยีบ  

 และ กฎหมายตาง ๆ  

-งานบังคบัคดีตาม คาํพิพากษา การตดิตามหน้ี  

 ในคดแีพง คดีแรงงาน คดีลมละลาย คดปีกครอง  

 และคดีความอ่ืน 

-งานดําเนินการตดิตาม/ตรวจสอบ/คาํนวณเงิน 

 ชดใชหน้ีทุนตางๆ  

-งานดําเนินการเก่ียวกับการสิทธิอุทธรณ รอง 

 ทุกข ของบคุลากรมหาวิทยาลัย 



11 
 

 

5.นางสาวประภัสสร  พองผาลา 

ภาระงาน 
 

ผูรบัผดิชอบ 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวประภสัสร  พองผาลา 

ตําแหนง บุคลากรปฏิบัติการ 

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลยั 

ว/ด/ป (เกิด) 2 มีนาคม 2526 

ว/ด/ป (เขาทํางาน) 14 กุมภาพันธ 2554 

คุณวุฒ ิ ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

  

ความสามารถพิเศษ รองเพลง วาดภาพ 

  

e-mail: prapatsorn_41@hotmail.com 

Mobile: 08 2839 1180 

facebook: คนไมมีหัวใจ พองผาลา 

 กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โทร./โทรสาร 042744174 

เว็บไซต http://lps.snru.ac.th 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

-งานฐานขอมูลอัตรากําลงั ขาราชการ  

  ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย/  

  พนักงานราชการ  ลูกจางชั่วคราวรายเดือน/ 

  รายวัน/ภูพานเพลซ/  ชาวตางประเทศ  

  (ฐานขอมูลระบบ MIS และ FIS) 

-งานขอมูลสถติิบุคลากรทุกประเภท 

-งานฐานขอมูลบคุลากรมหาวิทยาลัย 

 (neport.snru.ac.th) 

-งานฐานขอมูลจายตรงคารักษาพยาบาล  

-งานบันทึกขอมูลในระบบกรมบัญชีกลาง 

  (จายตรงเงินเดือนและคาจาง) 

-งานบันทึกขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส 

  ขาราชการฯ (สกอ.) 

-งานบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลพนักงาน 

  ราชการ (ก.พ.) 

-งานดําเนินการโตตอบ/ติดตามการสมัครเขา 

 เปนบคุลากรมหาวิทยาลัย  

-งานขอมูลประกันคุณภาพ (ขอมูลบุคลากร) 

-งานรายงานขอมูล คปร. ประจําป 
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6.นางสาวอมรรัตน  นามเสนา 

ภาระงาน 
 

ผูรบัผดิชอบ 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวอมรรัตน  นามเสนา 

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบตัิการ 

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลยั 

ว/ด/ป (เกิด) 17 พฤศจิกายน 2517 

ว/ด/ป (เขาทํางาน) 15 พฤษภาคม 2555 

คุณวุฒ ิ บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

  

ความสามารถพิเศษ รองเพลง เย็บปกถกัรอย 

  

e-mail: namsanabb@hotmail.com 

Mobile: 085-0122517 

Face book: อมรรัตน นามเสนา 

สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โทร./โทรสาร 042744174 

เว็บไซต http://lps.snru.ac.th 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7.นางสาวรัตติกร พรมคํา 

-งานดําเนินการกองทุนพัฒนาบคุลากร 

-งานกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 

  (ผศ. รศ. ศ.) 

-งานทะเบียนประจําตําแหนงวิชาการ 

-งานทะเบียนประจําตําแหนงบริหาร  

-งานพิจารณาขาราชการพลเรือนดเีดน 

-งานขอรับบําเหน็จ/บํานาญ ขาราชการ/ 

 ลูกจางประจํา 

-งานกองทุน กบข./ กสจ. ขาราชการ/ 

 ลูกจางประจํา  

-งานจัดเก็บตัวชี้วัดของ ก.พ.ร 

-งานบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลผูดํารง 

 ตําแหนงทางวิชาการแหงชาต ิ
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ภาระงาน 
 

ผูรบัผดิชอบ 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวรัตติกร  พรมคาํ 

ตําแหนง บุคลากรปฏิบัติการ 

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลยั 

ว/ด/ป (เกิด) 1 มิถุนาย 2528 

ว/ด/ป (เขาทํางาน) 1 ตุลาคม 2555 

คุณวุฒ ิ บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

  

ความสามารถพิเศษ รองเพลง 

  

e-mail: Rattikorn_phom@hotmail.com 

Mobile: 0862342961 

facebook: Rattikorn phomkham 

สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โทร./โทรสาร 042744174 

เว็บไซต http://lps.snru.ac.th 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

-งานจัดทําทะเบียนประวัต/ิพนักงาน 

 มหาวิทยาลยั/ พนักงานราชการ 

-งานจัดทําสญัญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย/ 

 พนักงานราชการ 

-งานประเมินผลการปฏิบตังิานเพ่ือตอสญัญาจาง 

 ของพนักงานมหาวิทยาลยั/ พนักงานราชการ/ 

-งานตรวจสอบคุณวุฒขิองพนักงานมหาวิทยาลยั/ 

 พนักงานราชการ 

-งานตรวจสอบประวัต/ิพิมพลายน้ิวมือ พนักงาน 

 มหาวิทยาลยั/พนักงานราชการ 

-งานจัดทําบตัรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย/ 

 พนักงานราชการ/อาจารยพิเศษประจํา/ลูกจาง 

 ชั่วคราว 

-งานเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ม. 

-งานจัดทําขอตัง้งบประมาณประจําป 

-งานติดตาม/รายงานผลโครงการในปงบประมาณ 

-งานตรวจสอบภายใน 
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8.นายไพวัลย  สมปอง 

ภาระงาน 
 

ผูรบัผดิชอบ 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นายไพวัลย  สมปอง 

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบตัิการ 

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลยั 

ว/ด/ป (เกิด) 1 กุมภาพันธ 2530 

ว/ด/ป (เขาทํางาน) 22 ตุลาคม 2555 

คุณวุฒ ิ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

  

ความสามารถพิเศษ วาดภาพ เลนกีฬา 

  

e-mail: Paiwan_cs@hotmail.com 

Mobile: 0807514036 

Face book: nobita.kub.3 

 กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โทร./โทรสาร 042744174 

เว็บไซต http://lps.snru.ac.th 

  

  

  

  

  

  

  

 

-งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารบนเว็บ 

  ไซด http://lps.snru.ac.th 

-งานจัดทําปรับปรุง เว็บไชด ของ

หนวยงาน 

-งานวิเคราะห/สงัเคราะหขอมูลสารสนเทศ 

  ของบคุลากรทุกประเภท 

-งานรายงานขอมูลสารสนเทศของบคุลากร 

 ทุกประเภท 

-งานจัดทํารายงานประจําปของหนวยงาน 

-งานดูแลระบบ/ปรับปรุง เครือขาย/ 

 คอมพิวเตอร 

-งานสรุปรายงานประกันคุณภาพ SAR 

-งานจัดทําสารประชาสัมพันธของ 

 หนวยงาน  (จุลสาร ฯลฯ) 
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9.นางสาวกานตช์นก  คาํนาทพิย ์

ภาระงาน 
 

ผูรบัผดิชอบ 

 

 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวกานตชนก  คํานาทิพย 

ตําแหนง ผูปฏิบตัิงานบริหาร 

ประเภท ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

ว/ด/ป (เกิด) 17 ธันวาคม 2529 

ว/ด/ป (เขาทํางาน) 12 พฤษภาคม 2554 

คุณวุฒ ิ วท.บ.(ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) 

  

ความสามารถพิเศษ รองเพลง 

  

  

e-mail: Kanchanok_ku65@hotmail.com 

Mobile: 087-8530122 

face book: kanchanok 

สังกัด กองบริหารงานบุคคล 

 สํานักงานอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โทร./โทรสาร 0 4274 4174 

เว็บไซต http://lps.snru.ac.th 

  

  

  

  

  

  

 

-งานรับ/สง เอกสาร (e-document) 

-งานโตตอบหนังสือทางราชการ 

-งานเสนอ/เวียนหนังสือทางสารบรรณ 

-งานจัดเก็บ/ทําลายเอกสารและหนังสือราชการ 

-งานจัดทําแฟมสารบรรณกลาง 

-งานประกันคุณภาพ  

-งานหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได 

-งานหนังสือรับบคุลากร/การทํางาน 

-งานออกหนังสือกูธนาคารตางๆ 

     - ธนาคารออมสิน,ธนาคารทหารไทย 

     - ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารอาคารสงเคราะห 

-งานบัตรประจําตัวขาราชการ 

-งานบัตรประจําตัวลูกจางประจํา 

-งานเบิกคาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา 

  ทําการของหนวยงาน 

-งานขออนุญาตไปตางประเทศ (กระทรวง 

  การตางประเทศ) 

-งานเบิก-จาย/ควบคุม วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ   
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สรุปผลงานประจําป 2555 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 

งานขอหนังสือรับรอง 

ลําดับท่ี รายละเอียด 

(ประเภทหนังสือรับรอง) 

ปริมาณงาน 

(ต้ังแต 1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย.2555) 

จํานวนผูเสนอขอ จํานวนฉบับ 

1 หนังสือรบัรองเงินเดือน/รายได 500 500 

3 หนังสือรบัรองการเปนบุคลากร 210 210 

4 หนังสือรบัรองการกูเงินธนาคารออมสิน 20 20 

5 หนังสือรบัรองการกูเงินธนาคาร ธอส. 12 12 

6 หนังสือรบัรองการกูเงินธนาคารทหารไทย 66 66 

7 หนังสือรบัรองการกูเงินกรุงไทย 6 6 

8 หนังสือรบัรอง การปฎิบัติงาน/ผานงาน/ความประพฤติ 209 209 

 รวม 1,023 1,023 

 

 

งานขอมีบัตรประจําตัวบุคลากร 

ลําดับท่ี รายละเอียด 

(ประเภทหนังสือรับรอง) 

ปริมาณงาน 

(ต้ังแต 1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย.2555) 

จํานวนผูเสนอขอ จํานวนฉบับ 

1 ขาราชการ - - 

2 ลูกจางประจํา - - 

3 ลูกจางช่ัวคราว 5 5 

4 พนักงานราชการ 23 23 

5 พนักงานมหาวิทยาลัย 181 181 

6. ขาราชการบํานาญ 4 4 

 รวม 213 213 

 

 

 

 

 



17 
 

 

งานสรรหาและบรรจุแตงต้ังบุคลากร 

ลําดับท่ี รายละเอียด 

ตําแหนง 

ปริมาณงาน 

(ต้ังแต 1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย.2555) 

หมายเหตุ 

จํานวนการประกาศ  

ครั้ง ตําแหนง  

1 ลูกจางช่ัวคราว 6 6  

2 อาจารยพเิศษ 3 3  

3 พนักงานราชการ 1 3  

4 พนักงานมหาวิทยาลัย 8 92  

5 ขาราชการ - -  

6 ลูกจางประจํา - -  

 รวม 18 104  

งานศึกษา ฝกอบรม ดูงานตางประเทศ 

ลําดับท่ี รายละเอียด 

ตําแหนง 

ปริมาณงาน 

(ต้ังแต 1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย.2555) 

หมายเหตุ 

จํานวน  

ครั้ง ราย  

1 ลาศึกษาตอ 2 2  

2 ฝกอบรมตางประเทศ 11 11  

3 ดูงานตางประเทศ 41 388  

4 ไปราชการตางประเทศ 23 159  

5 อื่นๆ 5 5  

 รวม 82 565  

งานกองทุนพัฒนาบุคลากร 

ลําดับท่ี รายละเอียด 

 

ปริมาณงาน 

(ต้ังแต 1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย.2555) 

หมายเหตุ 

จํานวน  

ป.โท ป.เอก เงินยืม  

1 สนับสนุน 6 13 182,907  

2 เงินกูยืม 5 2 350,000  

 รวม 11 15 532,907  
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งานวินัยและนิติการ 

ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1 รางระเบยีบ, ขอบังคับ, ประกาศ, แนวปฏิบัติ 14 เรื่อง  

2 ดําเนนิการจดัทําสัญญา 7 เรื่อง  

3 ตรวจสอบสัญญา 30 ฉบับ  

4 วนิจิฉัยขอกฎหมายเกีย่วกับงานพัสด ุ 5 ราย  

5 วนิจิฉัยขอกฎหมายเกีย่วกับงานคลงั 2 ราย  

6 ดําเนนิการทางวนิยัลกูจางประจํา 1 ราย  

7 ดําเนินการทางวินัยลูกจางชั่วคราว 1 ราย  

8 ใหคําปรึกษาเสนอแนะขอกฏหมายอ่ืนๆ  120 เรื่อง  

9 สืบสวนขอเท็จจริง 6 เรื่อง  

10 คดีปกครอง 3 คดี  

11 คดีอาญา 1 คดี  

12 บันทึกขอตกลงความรวมมือ 7 ฉบับ  

13 หนังสือมอบอํานาจอธิการบดี 4 ฉบับ  

14 กรรมการตรวจสอบการเชาท่ีพักอาศัย, ตรวจสอบงบประมาณ 37 ราย  
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ภาระงานของงานบริหารบุคคลและนิติการท่ีใชระบบเทคโนโลยีเพ่ือการดําเนินการ 

1.ระบบบันทึกภาระงาน 

2.ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส (E-document) 

3.ระบบแฟมสะสมงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4.ระบบจัดเก็บคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5.ระบบฐานขอมลูทะเบียนประวัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

6.ระบบ ประกาศรบัสมัคร/ผลการดําเนินงาน พนักงานราชการ 

7.ระบบโครงการจายตรงคารักษาพยาบาล (E-csmbs) 

8.ระบบประกันตน 

9.ระบบเว็บไซตหนวยงาน 

10.ระบบฐานขอมลูผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ) 

11.ระบบบําเหน็จบํานาญ (E-pension)
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1.ระบบภาระงานเจาหนาที ่
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2.ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส (E-document) 
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3.ระบบแฟมสะสมงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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4.ระบบจัดเก็บคําสั่งมหาวิทยาลัย 
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5.ระบบทะเบียนประวัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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 6.ระบบประกาศรบัสมัครพนักงานราชการและสรปุผลดําเนินงาน 
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7.ระบบโครงการจายตรงคารักษาพยาบาล (e-csmbs) 
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8.ระบบงานประกันตน 
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9.ระบบเว็บไซตหนวยงาน 
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10.ระบบทําเนียบผูดํารงตําแหนงทางวิชาการแหงชาติ 
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11.ระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension 



  



  



  



  



  



  



  



 


