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ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ...

รศดร.สุรชัย  ขวัญเมือง

การบรรยายเรือ่ง
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล

ของขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา

แนวทางเทียบเคียงโครงสร้างบัญชีเงิน
เดือนและเงินประจำตำแหน่ง การได้รับเงิน
ประจำตำแหนง่ของ  กพอ. กับ กพ. ตอนเรา
ประชมุเม่ือวนัที ่ 22  กรกฎาคม  เรามมีตวิา่
อย่างไร  ต้องก่อน 30 กันยายน  ถ้าก่อน 30
กันยายน  พวกทีไ่ดอ้านิสงส ์  คือ

หนึ่งพวกเกษียณ เกษียณแล้วได้บำนาญได้บำเหน็จ
สอง คนท่ีเงินเดือนตัน น่ังในหอ้งมีหลายคน รศ. ผมเช็ค

แล้วตันตั้ง 3-4 คน ผศ.เป็นกระตั้ก ยิ่งอาจารย์เป็นกระตึ้ก
เลย พวกน้ีเงินเดือนตัน เพราะฉะนัน้เลยขอว่ายังไงกต้็องก่อน
วนัที ่ 30  กันยายน  เพ่ือทีจ่ะไดอ้านิสงส ์ ก็ปรากฎวา่ ครม.
ให้ความเห็นชอบเรื่องนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน  เข้า
ครม.แล้ว ครม.มีมติแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่เงินเดือน
ตัน ใครที่เกษียณไปแล้วจะได้อนิสงส์   เพราะฉะนั้นตั้งแต่
วนัที ่ 16  กันยายน - 31 ตลุาคม ทีผ่า่นไป  เปน็ช่วงของบท
เฉพาะกาลจะตอ้งดำเนินการใหแ้ล้วเสร็จ  ก็หมายความวา่ทาง
สกอ.มีหนังสือมาถึงมหาวิทยาลัย  แต่พวกอาจารย์จะ
กระทบนอ้ย  หรอืบางทแีทบไมก่ระทบเลย   แตท่ี่กระทบคอื
ข้าราชการพลเรอืนสายสนบัสนนุ  จะประเมนิเข้าสู่ตำแหนง่จะ
อะไรต่าง ๆ จะกระทบเพราะว่า บางคนจะต้องประเมิน
เพราะฉะนัน้ทาง กพ. บอกวา่ ตอ้งดำเนนิการภายในวนัที ่ 31
ตลุาคม  พอหลงัจากนัน้ วนัที ่ 1  พฤศจกิายน  เปน็ตน้ไป
วนัที ่3 วนัที ่4  ก็หมายความวา่การดำเนนิการเกีย่วกบัเรือ่ง
ตำแหนง่ทัง้หลาย  ไมว่า่อาจารย ์  ไมว่า่สายสนับสนนุจะตอ้ง
ยุติก่อน  เพราะว่า  ณ  วันนี้ถ้าพูดถึงซีไม่มีแล้ว ที่เรานั่ง
อยู่น่ี  ไมมี่ซ ี แตว่า่ยังไมมี่อะไรเปน็ทางการตา่ง ๆ  ก็เหมอืน
เราไม่รับรู้ แต่โดยทางการไม่มีซีแล้วนะครับ

ถามวา่พอเหน็ชอบ วนัที ่16  กันยายน  ทำไง ในหอ้งนีมี้
คนเงินเดือนตัน เต็มขั้น แต่เงินเดือนขึ้นขั้นไป แล้วทั้ง ๆ
ที่ไม่มีซีแต่ว่า กพอ. มีมติให้แต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการ
เล่ือนข้ันเงนิเดือนไปตามปกต ิ คนเงนิเดือนตนั  จะมหีนงัสอื
มา  กพอ.จะมมีตมิาวา่  คนเงนิเดือนตนัจะใหม้หาวทิยาลยั
มีคำสั่งยกเลิกเฉพาะรายไป  เช่น รศ. เงินเดือนเต็มขั้น
50,550 บาท ก็จะมีหนังสือมาว่าให้ยกเลิกการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนเฉพาะราย ระดบัที ่ 8  ยกตวัอยา่ง   แลว้จะมบีญัชเีงนิ

เดือนมาให ้ จาก 50,550 บาท  ถ้าได ้2%   3%  4% เงนิเดือน
จะเปน็เทา่ไร   แลว้ถา้อาจารยท์า่นน้ันทีเ่งนิเดือนเตม็ข้ันไดเ้งนิ
เดือนเปน็ 2%  3%  4%  มีตวัเงนิมาใหก็้เอาตวัเงนิมาบวกกบั
50,550 บาท ก็จะเป็นเงินเดือนใหม่ แล้วคร้ังต่อไปก็จะให้    เป็น
%   กจ.ก็จะต้องเหนื่อยหน่อย คนที่เกษียณอายุราชการ
ไปแล้วก็ต้องมาทำบำเหน็จกับบำนาญใหม่ เพราะจะได้เงิน
เดือนเพิ่มไปอีกนิดหน่อย

พอปรับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนี่  ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ
ในสายวชิาการกยั็งเปน็เหมอืน ๆ เดิม หมายความวา่เดิมเรามี
ศ.11 ใหมก็่เปน็ ศ. เหมอืนกัน   ตรงนีเ้ด๋ียวนีไ้มมี่นะครบั แต่
วา่จะเทยีบวา่เดิมมันคืออะไร ศ.11  ก็เปน็ ศ.11  แตเ่ดิมทีใ่คร
ติดตามข่าว  ตรงนี้จะใช้ชื่อว่า ศ.ยานวิทย์ จำได้มั้ยครับ แต่
ศ.ยานวิทย์พอเข้าที่ประชุมผู้ใหญ่ที่เป็น ศ.ทั้งหลายรับไม่ค่อย
ได ้ก็เลยขอ ศ. เหมอืนเดิม พอ ศ. เหมอืนเดิม  ศ.เริม่แรกถา้
เทยีบระดบั 9    ซ ี9  ซ ี10   ถ้าเปน็ ศ. ใหม ่เปน็ ศ.ทีสู่งสดุ
ก็ประเมนิเอา   เหมอืนขณะนี ้  ใครทีเ่ปน็ศาสตราจารยร์ะดบั
9 ระดบั 10  ถ้าจะเปน็ศาสตราจารยร์ะดบั 11 ก็ต้องประเมนิ
อีกครัง้หนึง่   คำวา่ ศ.ยานวทิยไ์มมี่  ก็ตอ้งขออนญุาตแจง้ให้
ทราบ นอกนั้นตำแหน่ง รศ. ผศ. อาจารย์ก็อาจารย์ เพราะ
ฉะนั้นแท่งวิชาการไม่ต่างกัน  แต่มันจะไปต่างอย่างอื่นนิด ๆ
หน่อย ๆ เดี๋ยวจะอธิบายความให้

สรุปเราเคยอยูแ่ท่งวิชาการแลว้  พอปรับเปลีย่นใหมก็่เป็น
แท่งวิชาการเหมือนเดิม   อันนี้อันใหม่ก็คืออย่างนี้  ใน
มหาวทิยาลยัเดิมก็จะมตีำแหนง่หวัหนา้สำนักงาน   เลขานุการ
คณะ ที่พูดกันติดปาก จริง ๆ แล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เราใช้ว่าหัวหน้าสำนักงานคณบดี  หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวย
การ  หวัหนา้สำนักงานผูอ้ำนวยการสถาบนั   ตำแหนง่ผูอ้ำนวย
การกอง มี 3  กอง  4 กอง  สุดทา้ยก็มี ตำแหนง่ผูอ้ำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี  ตำแหน่งพวกนี่ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็น
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ตำแหน ่งผ ู ้บร ิหาร  ก็ไล ่ไปต ั ้ งแต ่ผ ู ้อำนวยการ
สำนักงานอธกิาร บด ี ก็เทียบ 8  กับ  9    8  คอมม่า 9  คือ
ซีเดิม  กับอีก กลุ่มหนึ่งก็คือตำแหน่งผู ้อำนวยการกอง
หรอืเทยีบเทา่ พวกเลขาคณะ สถาบนัสำนักก็มาเปน็
ตำแหนง่เทยีบเทา่กับผูอ้ำนวยการกอง   เด๋ียวเพือ่น
อาจารยก็์จะถามผม  ผมเปน็รองอธกิาร  เปน็คณบดี
ประเภทอะไรผู ้บรหิารตามมาตรา  18  แตมี่วาระ
เดิม จะเอามาทำ ให้แต่พอทำแล้ว  ก็หมดปัญญา
เพราะเงินเดือน มันไม่เท่ากันเงินเดือน ไม่เท่ากัน
เดี ๋ยวมาเดี ๋ยวไป ก็เลยเป็นไปตามกฎหมายของ
แตล่ะมหาวทิยาลยั  เรากเ็อามาทำเฉพาะ กฎหมาย
ที่เป็น กพอ.สรุปว่า ตำแหน่งประเภท ผู้บริหาร
ม ี เฉพาะผ ู ้อำนวยการกอง กับผ ู ้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี เราอยู่คณะ เลขาคณะ หรือ
หัวหน้าสำนักงานคณะ ถ้าตำแหน่ง เต็มยศก็คือ ตำแหน่ง
ผู ้อำนวยการกอง  ตำแหน่งเทียบเท่าผู ้ อำนวยการกอง
แต่ถ้าใครที่อยู่กองกลางก็คือผู้อำนวยการกอง  ตำแหน่งมัน
จะเท่ากัน เดี๋ยวจะพูดถึงเงินประจำตำแหน่ง สรุปว่านนี่เป็น
ตำแหน่งใหม่ของเพชรบุรี  ก็จะมี ผอ.สำนักงาน อธิการบดี
และตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า อันนี้ใหม่เอี่ยม

ต่อไปเป็นประเภททั่วไปผมจะอธิบายนิดเดียวเพราะ
เพชรบุรีไม่มี ประเภททั่วไป คือ ข้าราชการพลเรือนสาย
สนับสนุน แล้วเป็นข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนที่ยัง
ไม่จบปริญญา ถ้ายังไม่จบปริญญาก็จะใช้ผู้ปฏิบัติงาน ง
ชำนาญงาน  ชำนาญงานพเิศษ จะตา่งกนั ง งาน จะไมอ่ธิบาย
เพราะที่นี่ไม่มี ไม่มีใครที่ไม่จบปริญญาตรี  แต่ว่าเราก็จัดไว้
เปน็แทง่  ถึงแมว้า่ในอดุมศึกษาเรามสัีก 5 คน  ก็ตอ้งมเีพราะ
มันมี  เพราะฉะนั้นเราก็จัดเป็นแท่งประเภททั่วไป

ต่อไปเป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
เดิมเป็นอย่างนี้ นี่คือจบปริญญาตรีขึ้นไป ก็จะมีไล่ขึ้นไป
ตัง้แต ่ซ ี4  ซ ี6  บรรจก็ุปรญิญาโท เด๋ียวนีไ้มมี่แตว่า่ทำไว้
ตั ้งแต่โครงสร้าง 3 ถึง 6 จบปริญญาก็เป็นปฏิบัติการ
ระดับกลาง  ฟังไว้เฉย ๆ จะไม่ค่อยเข้าใจ  จะเข้าใจก็ท่าน
รองศรชยั ผอ.สำนัก  ผูท้ีท่ำ กจ.จะเขา้ใจ นอกน้ันเปน็พวก
ครอูาจารยจ์ะยุง่ งงไปหมด  ไมรู่เ้รือ่ง  แตก็่ใหผ้า่นประสาท
ไว้ก็แล้วกัน  แล้วจะมีตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการใน
เพชรบรุไีมมี่  เพราะยงัไมไ่ดท้ำ   เพราะจะเขา้แคห่วัหนา้งาน

เข้าแค่ตำแหน่งเลขานุการคณะ เข้าแค่ผู้อำนวยการกองก็เป็น
ปีแล้ว เพราะฉะนั้น ตำแหน่งชำนาญการยังไม่มี  แต่ว่าเป็น
ตำแหนง่เดมิ   ชำนาญการเดมิเปน็ 7-8 ของเรากบั กพ. มัน

จะต่างกัน  แล้วก็จะมีเชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญเป็นระดับ 9
เดิมเรามอีย่างนี ้  เปลีย่นเปน็ก็คือ ใครทีเ่ปน็ ซ ี3 ถึง 4 ถึง 5
เราก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งปฏิบัติการ ที่นี ่ผมไม่แน่ใจ แต่
เปลีย่นแลว้ไมน่่าจะม ีเพราะทีน่ี่จะเปน็ ซ ี6 หมด ปฏบิตักิาร
ทีน่ี่ก็ไมมี่   พอไมมี่น้อง ๆ ทีอ่ยู่สายสนับสนนุทีเ่ปน็พนักงาน
ในสถาบนัอุดมศึกษา  อธบิายความอยา่งนัน้  พอปรบัเปลีย่น
เราก็จะเป็นตำแหน่งปฏิบัติการ  ที่ผมพูดว่าถึงแม้ว่าจะพูด
ให้กับข้าราชการแต่ว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาก็จะเริ่ม
เกี ่ยวแล้ว เพราะว่าต่อไปจะมีตำแหน่งอย่างนี ้เกิดขึ ้นใน
มหาวิทยาลัย  ก็คือเริ่มต้นพวกเราก็จะอยู่ในตำแหน่งปฏิบัติ
การ  ถามพี่ ๆ ที่เป็นพนักงานข้าราชการพลเรือนมาอยู่เป็น
10 ป ี ก็ไมใ่ชป่ฏบิตักิารแลว้  ก็ตอ้งเปน็ตำแหนง่ชำนาญการ
ก็เทียบก็ 6  7  หรือ  7  หรือ 6 เหมือนเดิม ที่เป็นอยู่
ชำนาญการใหม่  กับชำนาญการเดิม  ซีไม่เหมือนกัน  ซี
ชำนาญการเดมิ มัน 7-8 แตอั่นใหมเ่ทยีบเคยีงกบั กพ. คือ
ระดบั 7  ทีน่่าจะมสัีก 5 คน หรอื 6 คน  ทีเ่ปน็ตำแหนง่
ชำนาญการ  กจ.เขาเตรียมทำไว้แล้ว

ต่อไปเป็นตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ก็หมายความว่า 5
- 6 คน ของที่นี่ไปเป็นเลขาคณะก็ไม่ได้  ไปเป็น ผอ.กอง
ก็ไม่ได้ จะรอให้ ผอ.กองหรือเลขาคณะ เป็นอะไรไป ก็รอ
กันเหงือกแห้ง เพราะมันบรรจุถือกระเป๋ามาพร้อมกัน  อายุ
เทา่กัน  เพราะฉะนัน้พวกชำนาญการ 4-5 คน  ก็จะตอ้งเดนิ
สายไปเป็นชำนาญการพิเศษ
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“มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  สถาบนัอดุมศกึษาทีเ่นน้
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร ีและพัฒนาสังคม”

มาตรฐานที ่3 ดา้นการบรกิารวชิาการแกสั่งคม คา่นำ้หนกัรอ้ยละ 25  มตีวับง่ชีท้ัง้หมด 5 ตวั ไดแ้ก่
3.1  ระดบัความสำเรจ็ของการบรรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนงานกจิกรรมเพือ่ชุมชน  ทอ้งถิน่และสงัคม น้ำหนกัรอ้ยละ

5
3.2 ระดับความสำเร็จในการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจัิย  น้ำหนกัร้อยละ 5
3.3 ระดับความสำเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน น้ำหนักร้อยละ 5
3.4 ระดบัความสำเรจ็ของการสง่เสรมิและสบืสาน โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำรเิพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่ น้ำหนกัรอ้ยละ

5
3.5 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของการพัฒนาครูและบุคลากรทาง

การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง  น้ำหนักร้อยละ  5
มาตรฐานที ่4 ดา้นการทำนบุำรงุศลิปะและวฒันธรรม คา่นำ้หนกัรอ้ยละ 5  มตีวับง่ชีท้ัง้หมด 3 ตวั ไดแ้ก่
4.1 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

การเรยีนการสอน  น้ำหนักร้อยละ 2
4.2 ระดับความสำเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  น้ำหนักร้อยละ 2
4.3 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและมรดกทาง

วฒันธรรมตามอตัลกัษณข์องสถาบนั  น้ำหนกัรอ้ยละ 1
มาตรฐานที ่5 ดา้นการบรหิารและการพฒันาสถาบนั คา่นำ้หนกัรอ้ยละ 15  มตีวับง่ชีท้ัง้หมด 4 ตวั ไดแ้ก่
5.1 ระดับความสำเร็จของสภาสถาบันในการกำกับดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  น้ำหนัก

ร้อยละ 4
5.2 ระดับความสำเร็จของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

งานประจำปขีองสถาบนัอุดมศึกษา  น้ำหนกัรอ้ยละ 3
5.3  ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม
5.3.1 ค่าเฉล่ียคุณวฒุทิางการศกึษา  น้ำหนกัรอ้ยละ  2
5.3.2 ค่าเฉลี่ยคุณวุฒิทางวิชาการ น้ำหนักร้อยละ  2
5.5  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา  น้ำหนักร้อยละ

4
มาตรฐานที ่6 ดา้นการประกนัและพฒันาคณุภาพภายใน  คา่นำ้หนกัรอ้ยละ 10 มตีวับง่ชีท้ัง้หมด 3 ตวั ไดแ้ก่
6.1 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกในการประกันคุณภาพทั้งระดับสถาบัน ระดับคณะวิชา และระดับหลักสูตร

และการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดการพัฒนาขคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  น้ำหนักร้อยละ 3

6.2 ผลประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  น้ำหนักร้อยละ 3
6.3 ประสทิธผิลและผลลพัธ์ของการประกนัคุณภาพภายในตอ่การเปลีย่นแปลงการบรหิาร และการจดัการ และการสอน

และต่อผลการจัดการศึกษาของคณะวิชา และสถาบันอุดมศึกษา  น้ำหนักร้อยละ 4

... ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้
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สาขาวชิาพัฒนาสงัคม คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ไดจ้ดักิจกรรมเพือ่เพ่ิมศักยภาพ
และอตัลกัษณข์องสาขาวชิาพัฒนาสงัคมใหเ้ด่นชัดมากข้ึน  นำโดย ผศ.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัด์ิ  อาจารยน์าถสุดา วงษบ์ญุงาม
และอาจารยร์ัฐวรรณ  เทพหสัดิน ณ อยุธยา ไดน้ำนักศึกษาสาขาวชิาพัฒนาสงัคม ช้ันปทีี ่ 1 ถึง ช้ันปทีี ่ 3  ศึกษาดงูานดา้น
พัฒนาสังคม ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน  ศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชประสงค์หุบกะพง และศูนย์
สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในภาคเช้าเป็นการศึกษาดูงานพัฒนาสังคม ณ ศูนย์เตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยคืนเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เน้นแนวทางการพัฒนาสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้นำ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการผ่านศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การทำบ้านดิน การเลี้ยงปลา
การเลีย้งปลวก การเลีย้งแย ้การทำสวนมะล ิการผลติไบโอดเีซล การผลตินำ้ส้มควนัไม ้ การสรา้งเตาประสทิธภิาพ ฯ ซึง่เปน็
ศูนย์การเรียนรู้ที ่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติเห็นผลจริง ทั้งในด้านการพัฒนาสังคมและการสนองพระราชดำริตาม
ประราชประสงค์  ส่วนในภาคการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชประสงค์หุบกะพง และศูนย์สาธิตสหกรณ์
โครงการหุบกะพง ซึ่งเป็นศูนย์สาธิตสหกรณ์ที่พัฒนาสังคมผ่านรูปแบบสหกรณ์ โดยพัฒนานาคนพัฒนาสังคม โดยการ
สรา้งงานในพืน้ที ่ เช่น กลุ่มอาชีพเล้ียงโคขนุ  กลุ่มสตรผีลติภณัฑข์องใชค้รวัเรอืน กลุ่มผลติภณัฑป์า่นศรนารายน ์ฯ

สำหรับผลจากการศึกษาดูงานของสาขาวิชาพัฒนาสังคมครั้งนี้  ทำให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้และประสบ
การณ์งานด้านพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งคณะศึกษาดูงานจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชนต่์อไป และขอขอบพระคณุเรอืนจำชัว่คราวเขากลิง้ อำเภอแกง่กระจาน  ศูนย์การเรยีนรูต้ามพระราชประสงคห์บุกะพง
และศนูย์สาธติสหกรณโ์ครงการหบุกะพง อำเภอชะอำ จงัหวดัเพชรบรุ ี  ในความรว่มมอื มา ณ โอกาสนี้

เพ่ิมประสบการณ์งานพัฒนาสังคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดกิจกรรม Road show การแสดง
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ และเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักวิทยบริการ ฯ รวมถึงความ
ต้องในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ตัวแทน
คณาจารย ์และนกัศึกษาจากคณะและหนว่ยงาน
ในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความคิดเห็น สำนัก
วิทยบริการจะทำการ Road show แสดงความ
คิดเหน็ในครัง้ตอ่ไป  ในวนัจนัทรท์ี ่14 ธนัวาคม
2552  เวลา 09.00-11.00 น. ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และ เวลา 13.00-15.30 น. ณ  คณะ
ครุศาสตร์

หากคณะ สำนักหรือสถาบันใดมีข้อสงสัย
หรือไม่สะดวกให้ทางสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับ
ความคิดเห็นในวัน และเวลาที่แจ้งให้ทราบขอความกรุณาแจ้งวัน และเวลาที่สะดวกในการเข้าพบ โดยติดต่อสอบถาม
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่งานเลขานกุาร (ช้ัน1) 032-493271 ตอ่ 1109  สำนักวทิยบรกิารฯ ขอขอบคณุทกุ ๆ ความคดิเหน็
ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุง  พัฒนา และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป.

Road show สำนกัวิทยบรกิารฯ
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ
ผู้อำนวยการกองพฒันานักศึกษา
แจ้งว่า  กองพัฒนานักศึกษา
จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หวั เม่ือวนัศุกรท์ี ่4 ธนัวาคม
2552 ณ ห้องประชุมวิทยา -
ภิรมย์ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

ในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น  และมอบรางวัลแก่ผู้แต่งกลอนพ่อของแผ่นดิน  โดยในปีนี้มีผู้ที่
ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ดังนี้

1. พ่อทีอ่บรมเลีย้งดบูตุรเปน็ผูม้คีวามประพฤตดิ ี  ได้แก่
นายไพฑรูย ์  ขวญัเมอืง คุณพอ่ของนางสาวปทัมาภรณ ์  ขวญัเมอืง  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

2. พ่อทีอุ่ทศิตนเพือ่ประโยชนต์อ่ส่วนรวม   ได้แก่
นายเอ่ียน  เกตสุุข  คุณพ่อของนางสาวอไุรวรรณ  เกตสุุข  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
นายพิช ัย บุญโพธิ ์ คุณพ่อของนางสาวชไมพร

บญุโพธิ ์  คณะครศุาสตร์
3. พ่อผู้เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ได้แก่
นายเล็ก  อรุณแสนไชยา  คุณพ่อของนายเทพสุริยะ

อรุณแสนไชยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และผู้ที ่ได้รับรางวัลการแต่งกลอนพ่อของแผ่นดิน

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่
นางสาวแก้วกัญญา  ดำรงประเสร ิฐ  สาขาวิชา

ภาษาไทย
รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ นายพ ีระว ัฒน ์

เจริญรัตน ์  สาขาวิชาภาษาไทย
รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ นางสาวชตุมิา  บญุโพธิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสรินทร์ ทรัพย์แสนล้าน สาขาวิชาภาษาไทย
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากทุกคณะ  เจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการ ฯ

รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้าร่วมกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้

พธีิถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ประจำป ี2552
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ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  เน่ืองจากสภานกัศึกษาซึง่จะหมดวาระในวนัที ่ 15 มกราคม 2553 เพ่ือให้
เปน็ไปตามขอ้  26 (1)และ (2)  แหง่ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีวา่ด้วย การดำเนนิกิจกรรมของนกัศึกษา พ.ศ.
2548 ในการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภานักศึกษา จึงกำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา
ภาคปกต ิ  ตามรายละเอยีดดังนี้

2. คุณสมบัติผู้สมัครรับการเลือกตั้ง
ผู้สมัครคณะกรรมการสภานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  โดยไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา  ยกเว้นโทษ

ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ประธานสภานักศึกษา  และรองประธานสภานักศึกษา  ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงวิชาเรียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 75

หนว่ยกติ  และตอ้งไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ำ่กวา่ 2.20  ถึงวนัทีร่บัสมคัรรบัเลอืกตัง้
(3) ประธานสภานกัศึกษา  จะตอ้งมีประสบการณใ์นการทำงานในสภานกัศึกษาหรอืองคก์ารบรหิารนกัศึกษา มาแลว้

อย่างนอ้ย  1  ปี
(4) หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยแล้ว  ต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาถัดไป
(5)  สมาชิกสภานักศึกษาทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้  จะตอ้งไมมี่ตำแหนง่อืน่ใดในองคก์ารบรหิารนกัศึกษา  สโมสรนกัศึกษา

คณะ  ชมรม  และชมุนุม
(6) เป็นผู้เสียสละพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับสภานักศึกษาและมหาวิทยาลัย
(7) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

รับสมัครคณะกรรมการสภา
นกัศกึษาภาคปกต ิ ประจำปกีารศกึษา 2553

1. กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

ที่ วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่
1 วนัอังคารที ่1 ธนัวาคม 2552 -

วนัศุกรท่ี์ 15  มกราคม 2553
(09.00-15.00 น.)

รับสมัคร
คณะกรรมการสภานักศึกษา

ภาคปกติ

กองพัฒนานักศึกษา

2 วนัจนัทรท์ี ่18 มกราคม 2553 ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครคณะกรรมการสภานักศึกษา

ภาคปกติ

กองพัฒนานักศึกษา

3 วนัพุธที ่20 มกราคม 2553 ดำเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานกัศึกษา

ณ หอประชมุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กองพัฒนานักศึกษา4 วนัพฤหสับดทีี ่21 มกราคม 2553 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภา

นักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2553
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นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  เน่ืองจาก  นายกองคก์ารนกัศึกษาในปกีารศกึษา
2552 ได้ดำรงตำแหน่งจนครบมาวาระในวันที ่ 15 มกราคม 2553  เพื ่อให้เป็นไปตามข้อ  40 (1) และข้อ 42
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ.2548  ในการได้มาซึ่งนายก
องค์การบริหารนักศึกษา  จึงกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
ตามรายละเอียดดังนี้

รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา
ภาคปกต ิ  ประจำปกีารศกึษา  2553

ที่ วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่
1 วนัอังคารที ่1 ธนัวาคม 2552 -

วนัจนัทรท์ี ่11 มกราคม 2553
(09.00-15.00 น.)

รับสมัคร
นายกองค์การบริหารนักศึกษา

ภาคปกติ

กองพัฒนานักศึกษา

2 วนัพุธที ่13 มกราคม 2553 ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา

ภาคปกติ

กองพัฒนานักศึกษา

3 วนัพุธที ่20 มกราคม 2553 ดำเนินการเลือกตั้ง
นายกองค์การบรหิารนักศึกษา

ณ หนว่ยเลอืกตัง้
ประกาศหน่วยเลือกต้ัง
กองพัฒนานักศึกษา4 วนัจนัทรท์ี ่26 มกราคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกต ิ  ประจำปกีารศกึษา 2553

ในการนี ้ กองพฒันานกัศึกษา  จงึขอเชญิชวนนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุทีีมี่คุณสมบตัดัิงกลา่ว  และพรอ้มที่
จะฝกึตนเองใหเ้ป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และอทิุศตนเพ่ือสร้างสรรคคุ์ณประโยชนแ์ก่มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผู้สนใจ
สมัครได้ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 0-3249-3278

รับสมัครงาน
นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  บรษิทั ซพีี ออลล์ จำกดั (มหาชน) เปน็บรษิทั

ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้ชื่อ “เซเว่นอีเลฟเว่น” มีเป้าหมายในการ
ขยายธุรกิจ  ซึ่งบริษัทมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมธุรกิจกับบริษัท

นักศึกษาท่านใดสนใจ  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี http://hrma-net.cpall.co.th  หรือติดต่อประสานงานได้ท่ี  คุณอาทิตยา
ภู่เกิด ฝ่ายสรรหาและว่าจ้างบุคลากร  โทร.0-2677-1719 , 1726  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ข้างกองพัฒนานักศึกษา

1.  กำหนดการรบัสมคัรและการเลอืกต้ัง

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ผูส้มัครนายกองคก์ารบรหิารนกัศึกษาภาคปกต ิ ตอ้งมคุีณสมบตัติาม ข้อ 41 แหง่ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  โดยไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ อ่านตอ่หนา้ 11 ...
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ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผู้อำนวยการสถาบนัวจัิยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า ตามที่สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ซึ ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์
ทำนบุำรงุ  ฟ้ืนฟู  สืบสานศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่  โดยใช้
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน  สรา้งวฒันธรรมใหมี้ชีวติเปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติ
ของมนุษย์ในชุมชน โดยมียุทธศาสตร์ในการยกย่องและ
เชิดชูเกียรตินักวัฒนธรรม และศิลปินเมืองเพชร

ดังนั้น สถาบันวิจัยฯ จึงได้มีการจัดโครงการเชิดชู
เกียรติพ่อนักวัฒนธรรม  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เพื่อ
เชิดชูเกียรติพ่อของนักวัฒนธรรมที่ทำหน้าที่ในการอบรม
ส่ังสอน และใหค้วามชว่ยเหลอืใหลู้กไดธ้ำรงรกัษาวฒันธรรม
ของไทยไว้ให้คงอยู่ตลอดไป  ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เป็นประธาน

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการประกวดจินตลีลาเทิด
พระคุณพ่อซึ ่งได้ร ับความสนใจจากโรงเร ียนในจังหวัด
เพชรบุร ีส ่งนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมประกวด  โดยมีผู ้แทนจาก
โรงเรยีนตา่ง ๆ เข้าร่วมเปน็คณะกรรมการตดัสิน  ประกอบ
ด้วย  อาจารยอุ์สุมา  มวีรรณ   อาจารยว์นิยั  เหมอืนอว่ม
อาจารย์จลพิชญ์  สรรพอุดม  อาจารย์อเนก  ใจธรรม

สถาบนัวิจัยฯ จัดงานเชดิชูเกียรติพ่อนักวัฒนธรรม

และอาจารย์ณิชชา  ชันแสง ผลการประกวดในระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
พร้อมโลเ่กียรตยิศ  ได้แก่  โรงเรยีนอนบุาลศศมิา  รางวลั
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินพร้อมโล่เกียรติยศ  ได้แก่
โรงเร ียนอนุบาลเทพศึกษา โรงเร ียนเซนต ์โยเซฟ
โรงเรียนวัดหนองจอก  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทองแดงพรอ้มโลเ่กียรตยิศ  ไดแ้ก ่  โรงเรยีนวดัเขาตะเครา
ผลการประกวดในระดับประถมศึกษา โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
เกียรติบัตร ระดับเหรียญทองพร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
โรงเรียนราษฎร์วิทยา  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
พร้อมโลเ่กียรตยิศ  ไดแ้ก่  โรงเรยีนวดัหว้ยเสอื  โรงเรยีน
บ้านหนองขานาง  ผลการประกวดในระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองพร้อม
โลเ่กียรตยิศ ไดแ้ก ่โรงเรยีนเทศบาล 1  บ้านชะอำ  โรงเรยีน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรยีญเงนิพร้อมโลเ่กียรตยิศ  ไดแ้ก่  โรงเรยีนชะอำคณุหญงิ
เนื่องบุรี

ในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวัฒนธรรม
ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ทรง
คุณวุฒิประจำสถาบัน วิจัย ฯ ประกอบไปด้วย  เกตุทัต-
ศาสตราภิชานล้อม  เพ็งแก้ว  อาจารย์สัณฐาน  ถิรมนัส
รศ.สุนันท์  นีลพงษ์  ผศ.บุญมา  แฉ่งฉายา  ผศ.มนู  อุดมเวช
และอาจารยเ์ครอืวัลย์  เรอืงศรี  โดยมตท่ีิประชมุคณะ
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า ตามที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัย ฯ
ที่ต้องการสร้างเครือข่ายกับศิลปินเมืองเพชรเพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืน และ
จากการที่กลุ่มศิลปินจิตรกรรมร่วมสมัย  กลุ่มสกุลช่างเมืองเพชร
กลุ่มศิลปะภาพถ่าย  กลุ่มวรรณศิลป์  และกลุ่มศิลปินด้านอื่น ๆ
จำนวน 100 กวา่ทา่น  ไดมี้ความคดิเหน็สอดคล้องกนัวา่ ในโอกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 82
พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552  เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก
ภักดี   สำนึกในพระมหากรณุาธคุิณ และเทดิพระเกยีรตพิระองคท์า่น
กลุ่มศิลปินเมืองเพชรจึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วฒันธรรม จดังานเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสดงักลา่ว ในระหวา่งวนัที่
4-6 ธันวาคม  2552  ณ  บรเิวณศาลหลกัเมือง (สวน 60 พรรษา)

อำเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบรุี
ในพิธเีปดิไดร้บัเกยีรตจิาก นายเกยีรตศิกัดิ ์ ธนวฒันากลุ  อดีตรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรุ ี เปน็ประธานในพธิี

และ ช่างทองร่วง  เอมโอษฐ์  กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีแขกผู้เกียรติจากหลายหน่วยงานและผู้บริหารของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุเข้าร่วมในพธีิเปิดประกอบไปดว้ย ผศ.ศรชยั เย็นเปรม  ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รองอธกิาร-
บดี ผศ.อุบล  สมทรง คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร และ ผศ.ดร.สริตา  บวัเขยีว  เม่ือวนัศุกรท์ี ่4  ธนัวาคม 2552

หลังจากพิธีเปิดงานและเปิดนิทรรศการของกลุ่มศิลปินเมืองเพชร  ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธียังได้พร้อมใจกัน
จุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายยุทธ

สถาบนัวิจัยฯร่วมงาน “ลานศลิปินเมืองเพชร  เฉลิมพระเกียรต”ิ

กรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อนักวัฒนธรรม  ดังต่อไปนี้
1. คุณประสม  สุสุทธ ิ  พ่อดีเด่นสาขาประตมิากรรม  (แทงหยวก)
2. กำนันถนอม   ภู่เงิน  พ่อดีเด่นสาขาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัด

เพชรบุรี
3. คุณสมศกัด์ิ  อสีมันยี  พ่อดีเด่นสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปนิเพลง

วงคีตาญชลี)
สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนวัดห้วยเสือ

และ โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ ส่งการแสดงชุดพลายชุมพล และระบำเทพบันเทิง
ชุดการแสดงจากโรงเรยีนพรหมานสุรณจั์งหวดัเพชรบรีุ และโรงเรยีนราษฎรวิ์ทยา
ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจินตลีลาในช่วงเช้า  หลังจากนั้นเป็นการแนะนำ
ประวัติของพ่อดีเด่นนักวัฒนธรรม และการให้แนวคิดในการเลี้ยงดูบุตร และ
พิธีแสดงมุทิตาสักการะของบุตรธิดาให้กับพ่อดีเด่นนักวัฒนธรรมทั้ง 3 ท่าน
ในพิธมีอบโลเ่ชิดชูเกียรตไิดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รองอธกิาร
บดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีและมอบโล่ให้กับพ่อดีเด่นนักวัฒนธรรม

ในการนี ้   สถาบนัวจิยั ฯ ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่น มา ณ โอกาสนี้
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อังกินันทน์ เป็นประธานในการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น  การประมูลภาพถ่ายส่วนพระองค์  และภาพวาดของศิลปินเพื่อนำ

รายไดส้นับสนนุกองทนุของศลิปนิเมืองเพชร  การสาธติงานดา้นศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป ์วรรณกรรม หตัถกรรม การแสดง/
สาธติ  ผลงานของกลุม่สกุลช่างเมอืงเพชร อาท ิ ช่างแทงหยวก  ช่างปนูปัน้  ช่างลายรดนำ้ เปน็ตน้

ในการนี ้สถาบนัวจิยั ฯ และกลุม่ศิลปนิเมืองเพชร  ขอขอบคณุผูใ้หก้ารสนบัสนนุทกุทา่นมา  ณ  โอกาสนี้

นักศึกษา  ยกเว้นโทษว่ากล่าวตักเตือน
(2) นายกองคก์ารบรหิารนกัศึกษา  และรองนายกองคก์ารบรหิารนกัศึกษา  ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้ไมน้่อยกวา่

40 หน่วยกติ
(3) นายกองค์การบริหารนักศึกษา ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 ถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(4) หลังจากได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยแล้ว  ต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาถัดไป
(5) กรรมการองค์การบริหารนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้ง  จะต้องไม่มีตำแหน่งอื่นใดในสภานักศึกษา  สโมสร-

นักศึกษา คณะ  ชมรม  และชมุนุม
(6) เป็นผู้เสียสละพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
(7) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ในการนี ้ กองพฒันานกัศึกษา  จงึขอเชญิชวนนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุทีีมี่คุณสมบตัดัิงกลา่ว  สมัคร
เปน็นายกองค์การนกัศึกษา ตามวนั เวลาและสถานทีดั่งกลา่ว หรอืสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่  โทร. 0-3249-3278

... ต่อจากหนา้ 8

ผศ.สาโรช เผอืกบวัขาว ผูช่้วยอธกิารบด ีแจง้วา่ ในภาคเรยีนที ่2/2552 รอบที ่2 ในระหวา่งวนัที ่30 มกราคม 2553
ถึงวนัที ่4 เมษายน 2553 ทางศนูย์จดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ ไดจ้ดัรายวชิาทีจ่ะเปดิสอนใหกั้บนกัศึกษาตามหนว่ยเรยีนรู้
ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ซึ่งทางศูนย์ได้ส่งรายวิชาไปตามคณะต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น อาจารย์ท่านใดที่สนใจจะไปสอนตามหน่วย
เรียนรู้ใด ให้สอบถามและแจ้งความจำนงได้ที่ ฝ่ายวิชาการของคณะต้นสังกัด และทางคณะจะรวบรวมรายชื่อส่งต่อให้กับ
ศูนย์จดัการศกึษานอกสถานที่ตัง้ภายในวนัที ่ 10 ธนัวาคม 2552 เวลา 14.30 น.

สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) หนว่ยงายในกำกบักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เปดิรบัสมคัร
บคุลากร ปฏบิตังิานทีส่ถาบนั ฯ  จำนวน 3 อัตรา  ดังนี้

นกัวจิยัผูช้ว่ย 1  สังกดัฝา่ยเทคโนโลยเีครือ่งเรง่อนภุาค   จำนวน   1   อัตรา    วศิวกร  1   สังกดัฝา่ยระบบลำเลยีงแสง
จำนวน  1  อัตรา   นกัวจิยัผูช้ว่ย 1 (ลูกจา้งช่ัวคราว)  สังกดัฝา่ยวจิยัและวชิาการ  จำนวน  1  อัตรา

ผูส้นใจสมคัรไดต้ัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2552  ทีส่่วนงานทรพัยากรมนษุย ์ฝา่ยบรหิารทัว่ไป สถาบนัวจิยั
แสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ตู ้ป.ณ. 93 ปณจ.นครราชสมีา 30000 (โปรดใชใ้บสมคัรโดย download ที ่ http://
www.slri.or.th) หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ (1)อาคารสุรพัฒน์ 3  บริเวณเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4421-7040 ต่อ 213  (2)หน่วยประสานงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องคก์ารมหาชน) สำนักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ช้ัน 2 อาคารวจิยัโยธ ี  ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี
กรงุเทพฯ  โทร. 0-2354-3954  (ในวนัและเวลาราชการ)

รับสมัครงาน

เร่ืองแจ้งจากศูนย์จัดการศึกษานอกสถานทีต้ั่ง


