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รายงานผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564

กองการบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
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คานา

การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2564 ของกองการบริหารงานบุคคล เป็นผล
การดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี ได้พัฒนาหน่วยงานเพื่อรองรับการให้บริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ทั้งคณาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจในการเสียสละเพื่อให้ผลงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ตั้งไว้และให้มีประสิทธิภาพและให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

กองการบริหารงานบุคคล
มีนาคม 2564
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สารบัญ

หน้า
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3

ข้อมูลทั่วไปของกองการบริหารงานบุคคล
การดาเนินงานของกองการบริหารงานบุคคล
งบประมาณและผลการใช้งบประมาณ ปี 2564
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564
กองการบริหารงานบุคคล
มีเป้าหมายในการสร้างจุดเด่น
พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่น สรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
พันธกิจ
—
1 กองการบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ในการให้บริการและบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และทาง
ราชการ
—
2 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรแก่ผู้บริหาร คณะ หน่วยงาน และบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ กองการบริหารงานบุคคล
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
2. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานบุคคลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรมีความถูกต้อง ทันสมัยและเชื่อถือได้
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล/ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสร้างความ
ผาสุกในองค์กร
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและชัดเจน
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ภารกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

งานสรรหาและอัตรากาลัง
งานประวัติและบาเหน็จความชอบ
งานพัฒนาบุคลากร
งานบริการและงานธุรการ
งานวินัยและนิติการ
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กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กองการบริหารงานบุคคล
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. งานบริการและธุรการ
2. งานทะเบียนประวัติและงานบาเหน็จความชอบ
3. งานสรรหาและอัตรากาลัง
4. งานนิติการและงานพิจารณาบุคคลเข้าสู่ตาแหน่ง
5. โครงการประกันคุณภาพ
6. งานพัฒนาบุคลากร (ศูนย์พัฒนาบุคลากร)
-โครงการประชุมพิจารณาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
-โครงการค่าตอบแทนพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
-โครงการประชุมพิจารณาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
-โครงการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก
-โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
-โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรปี 2561-2565
-โครงการประสานเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และจัดทาบัญชี
เงินเดือน
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ของกิจกรรม

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ ตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2564
กองการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล กลั่นกรอง
งาน และสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนาแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง การบริหารงานบุคคลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 5
งาน ดังนี้
1) งานสรรหาและอัตรากาลัง ได้แก่ การรับสมัคร สอบคัดเลือก รับรายงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการ ลู กจ้ างประจ า พนั กงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลั ย บุคลากรสายวิช าการ บุคลากรสาย
สนับสนุน (บุคลากรมหาวิทยาลัย) การทาสัญญาจ้างกับพนักงาน บุคลากรสายสนับสนุน ทุกประเภท การออก
คาสั่งต่าง ๆ การดาเนินการเกี่ยวกับการรับโอน ให้โอน รับย้าย หรือให้ย้าย การช่วยราชการของข้าราชการ
การลา การลาออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานและบุคลากรสายสนับสนุน การทดลองการปฏิบัติ
ราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับอัตราเงินเดือน การจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากาลังให้เป็น
ปัจจุบัน การวิเคราะห์อัตรากาลังร่วมกับกองนโยบายและแผน การตรวจสอบ จัดทา การขอกาหนดตาแหน่ง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตาแหน่ง การจัดทา
ข้อมูลสถิติของบุคลากร การดาเนินการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การ
บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ การเพิ่มวุฒิ เปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบุคลากร การทาและ
จัดส่งคาสั่ งมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุ รีรัมย์ให้กับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่วนอนุมัติและ
เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง และจัดทาทะเบียนคุมอัตรากาลังข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจา
2) งานประวัติและบาเหน็จความชอบ ได้แก่การจัดทาประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
และบุคลากรสายสนั บสนุน การดาเนินการขอเลขประจาตาแหน่งของผู้บริหารและข้าราชการที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ การดาเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานและบุคลากรสายสนับสนุน การดาเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ
การดาเนิ นการเกี่ยวกับ การลาอุปสมบท การดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ การ
ดาเนินการออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบันทึกข้อมูลประวัติในระบบ MIS การดาเนินการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การออกคาสั่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจา
การดาเนินการออกคาสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว การดาเนินการออกคาสั่งเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
เงินประจาตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจา ที่เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือถึง
แก่กรรม การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาเป็นกรณีพิเศษเพื่อนาไปคานวณบาเหน็จบานาญ
ในกรณีที่ถึงแก่กรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเลื่อนขั้นปรับระดับเงินเดือน การออกหนังสือรับรอง
เงินเดือนเหลือจ่ายประกอบการตกเบิก จัดทาบัญชีถือจ่าย เงินเดือนประจาปีงบประมาณ จัดทาบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราใหม่ การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินประจาตาแหน่งประจาตามปีงบประมาณ การ
ดาเนินการสารวจผู้เกษียณอายุราชการ การประสานงาน จัดทาเอกสาการขอรับบาเหน็จบานาญ การออก
คาสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาพ้นจากราชการ การจัดทาบัญชีการพิจารณาความดีความชอบ การจัดทา
อัตราเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุน การจัดทาบัญชีถือจ่าย การจัดทาข้อมูลตามโครงการจ่ายตรงของ
กรมบัญชีกลาง การดาเนินการจัดทาข้อมูล เกี่ยวกับ กบข. บาเหน็จบานาญของข้า ราชการและลูกจ้างประจา
การจัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสนอขอพระราชทานอิสริยาภรณ์ การทาทะเบียนคุมการ
เกษียณอายุราชการ การทาบัตรประจาตัวข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน การจัดทาทะเบียนคุมการลาไป
ศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศ การสารวจวันลา การควบคุมวันลา ดาเนินการเพิ่มวุฒิ การปรับวุฒิ จัดทา
ทะเบียนรายชื่อผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3) งานพัฒ นาบุคลากร ได้แก่ การดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ การดาเนินการเกี่ยวกับทุนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบหนี้ทุน การขอกลับเข้ารับราชการของ
ข้า ราชการที่ ล าศึก ษาต่อ การน าเสนอเอกสารการวิเ คราะห์ ภ าระงานของข้ าราชการ และพนัก งานสาย
สนับสนุน ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) ดาเนินการทาสัญญาการลาศึกษาต่อ
ฝึกอบรม วิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ ดาเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา การปรับวุฒิ ดาเนินการขอ
จ้ า งผู้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิ เ ศษ ด าเนิ น การเรื่ อ งทุ น การศึ ก ษาจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุน ของส านักงาน ก.พ. การจัดทาข้อมูล สถิติ ๆ เกี่ยวกับนักเรียนทุน และ
บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมและวิจัย ดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง สัญญาการรับทุน การออกคาสั่งขยาย
ระยะเวลาศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรมและวิ จั ย ด าเนิ น การตรวจทานและแก้ ไ ขสั ญ ญา ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
4) งานบริ ก ารและงานธุ ร การ ได้ แ ก่ การรั บ หนั ง สื อ เข้ า และจั ด ส่ ง หนั ง สื อ ให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนิ น การ การร่ า งเอกสาร พิ ม พ์โ ต้ ต อบหนั งสื อ การจั ด หาวั ส ดุ ครุ ภัณ ฑ์ เพื่ อ ใช้ใ นการด าเนิ น งานของ
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หน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การรับรองเงินเดือนรายได้ของ
บุคลากร
5) งานวินัยและนิติการ ได้แก่ การพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล การตรวจสอบเอกสารต่าง พิจารณาข้อหารือต่างๆ ที่หน่วยงานภายในหรือภายนอกเสนอมา การ
พิจารณาดาเนินการตรวจสอบปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งของทางราชการ การดุลยพินิจ
การตีความ การหารือ หรือขอข้อมูล ไปยังส่ว นราชการหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้ข้อยุติ แล้ว ทา
ความเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือสั่งการ แจ้งผลการพิจารณา การสั่งการไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นๆ ด้วย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีงบประมาณ 2564 กองการบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่
กรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ดังนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2564 จานวน 9 ราย ดังนี้
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จานวน 2 ราย
- ประถมาภรณ์มงกฎไทย (ป.ม.) จานวน 7 ราย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย ปี 2564 จานวน 31 ราย
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) จานวน 2 ราย
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) จานวน 6 ราย
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จานวน 10 ราย
- จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) จานวน 5 ราย
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จานวน 6 ราย
- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) จานวน 2 ราย
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ปี 2564 จานวน 5 ราย
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2564 ให้แก่
กรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ดังนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2564 จานวน 9 ราย ดังนี้
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จานวน 2 ราย
- ประถมาภรณ์มงกฎไทย (ป.ม.) จานวน 7 ราย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย ปี 2564 จานวน 31 ราย
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) จานวน 2 ราย
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) จานวน 6 ราย
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จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จานวน 10 ราย
จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) จานวน 5 ราย
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จานวน 6 ราย
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) จานวน 2 ราย

เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ปี 2564 จานวน 5 ราย
การรับสมัครและบรรจุแต่งตั้ง
คัดเลือกบุคลากร/ พนักงาน/ ข้าราชการ
1. การรับสมัครคัดเลือก พนักงาน /บุคลากร สายวิชาการ จานวน 13 อัตรา
2. การรับสมัครคัดเลือก พนักงาน /บุคลากร สายสนับสนุน จานวน 9 อัตรา
- พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ งบประมาณเงินแผ่นดิน สอบบรรจุแต่งตั้ง
จานวน - ราย
- การรับโอน/ โอนย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน - อัตรา
- พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน งบประมาณเงินแผ่นดิน สอบบรรจุแต่งตั้ง
จานวน - ราย
- พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้ สอบบรรจุแต่งตั้ง
จานวน - ราย
- พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ สอบบรรจุแต่งตั้ง
จานวน - ราย
- พนักงานราชการ สอบบรรจุแต่งตั้ง จานวน - ราย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน สอบบรรจุแต่งตั้ง จานวน - ราย
การรับโอน/ โอนย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน - อัตรา
การพัฒนาบุคลากรให้มีความมั่นคงในอาชีพ
บุคลากรสายวิชาการ สอบเป็นพนักงานวิทยาลัยงบรายได้ จานวน - ราย
พนักงานวิทยาลัยงบรายได้ สอบเป็นพนักงานวิทยาลัยงบแผ่นดิน จานวน - ราย
จานวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
พนักงาน/ บุคลากรสายสนับสนุน จบการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 3 คน
ข้าราชการ/ พนักงาน/บุคลากรสายวิชาการ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน 8 คน
ศูนย์พัฒนาบุคลากร
1. จานวนอาจารย์
จานวนทั้งสิ้น 427 คน
- อาจารย์ที่มีตาแหน่ง อาจารย์ จานวน 300 คน
- อาจารย์ที่มีตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 119 คน
- อาจารย์ที่มี ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ จานวน 8 คน
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2. จานวนอาจารย์ทเี่ ข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการปี 2564 จานวน ทั้งสิ้น 28 ราย ได้แก่
2.1 จานวนอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 284 ราย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระยุทธ์ พรมดิราช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ จารัสธนสาร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมิกา อารมณ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเรือง งาหอม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชาลินี แก่นสนท์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สีโสภณ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ปาโมกข์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติวัชร ถ้วยงาม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิศา โขงรัมย์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ การวิชา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนธนะ ศรีสระคู
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา วงศ์ศรียา
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พัฒน์ สมใจ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรเทพ วันดี
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร เชาว์นวม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร์ วัชรพงษ์เกษฒ
2.2 จานวนผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
3. รองศาสตราจารย์ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน
4. รองศาสตราจารย์ปัญญ เจริญพจน์
3. จานวนอาจารย์เสนอขอเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ จานวน 18 ราย
- จานวนอาจารย์เสนอขอเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างการ
ประเมินผลการสอน จานวน - ราย
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- จานวนอาจารย์เสนอขอเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่าง
ประเมินผลงานทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 16 ราย
- จานวนอาจารย์เสนอขอเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างการ
ประเมินผลงานทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 2 ราย
4. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนเสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นสาย
สนับสนุน ปี 2564 จานวน ทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่
- จานวน บุคลากรสายสนับสนุนเสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ระดับ ชานาญการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน
5 ราย
5. โครงการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
- จานวนอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาเอก จานวน 60 คน
- จานวนบุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ ปริญญาโท จานวน 13 คน

