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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จะดำเนินโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ท่ี ๒๘
กั น ยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุ ม ศรี ว ชิ ร โชติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บ ู ล สงคราม
ส่วนทะเลแก้ว เพื่อสืบสานวัฒธรรม และประเพณีของไทยให้สืบทอดและคงอยู่สู่เยาวชนรุ่นหลัง โดยมุ่งเน้นประโยชน์
ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับสาระประโยชน์จากการฟังเทศน์ ฟังธรรม รายได้จากการ
ร่วมทำบุญในครั้งนี้จะมอบเป็นทุนการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับเงินร่วมทำบุญสามารถนำฝากเข้าบัญชี
ธนาคารกรุ ง เทพ สาขามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บ ู ล สงคราม เลขที ่ บ ั ญ ชี ๖๖๐ - ๐ - ๑๑๖๘๙๘ ชื ่ อ บั ญ ชี
เทศน์มหาชาติมหากุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือส่งซองกลับมาที่งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี จึงขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญ
และร่วมสดับรับฟังเทศน์มหาชาติมหากุศล ตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว
X X ขอเชิญ สมาชิก สพง. ร่วมงาน “กาซะลองผลัดใบ” พุธที่ ๒๕ ก.ย. นี้ .. สโมสรพนักงาน เจ้าหน้าทีป่ ระจำตามสัญญา จัดงานมุทติ าจิตเกษียณอายุราชการ “กาซะลองผลัดใบ” ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป ณ หอประชุ ม ศรี ว ชิ ร โชติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บ ู ล สงคราม ส่ ว นทะเลแก้ ว
จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว

ผศ.ศิริพร ไชยเมือง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มมี ติให้สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษารับฟังความเห็นเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... ซึง่
ตามร่างฯ ทีค่ ณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จโดยหลักการให้มกี ฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบัน
อุดมศึกษา โดยมีเหตุผลเนือ่ งจาก สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ทีเ่ ป็นส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ประกอบด้วยบุคคล
สามกลุม่ คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา แต่
ปัจจุบนั กฎหมายว่าด้วย การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มุง่ เน้นใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ส่วนการบริหารงานพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ส่งผลให้
การบริหารงานบุคคล การให้สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของบุคคลทั้งสามกลุ่มดังกล่าวมีความแตกต่างกัน
สมควรกำหนดให้มหี ลักเกณฑ์ เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะครอบคลุมบุคคลทุกกลุม่
เพือ่ ให้การบริหารงานบุคคลมีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีกรอบมาตรฐานในการกำหนดตำแหน่ง เงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นของบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่ม จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
สำหรับในช่วงนี้ เป็นช่วงของการเปิดรับฟังความเห็นจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกกลุม่ ทัง้ สายวิชาการและ
สายสนับสนุน (ทัง้ จ้างจากเงินแผ่นดินและเงินรายได้) เพือ่ จะได้ชว่ ยกันระดมและร่วมเสนอความเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ในการ
แก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก่อนที่จะมีการเสนอและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้กับบุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ซึง่ จะเกีย่ วข้องโดยตรงกับชีวติ การทำงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน ได้แก่ การเลือ่ นขัน้
เงินเดือน ผลงานวิชาการ การต่อสัญญา ฯลฯ อาทิเช่น อาจารย์ เป็น ผศ. ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งอาจารย์ ทัง้ นี้ ระยะเวลาห้าปี ให้ขยายเป็นเจ็ดปีสำหรับผูม้ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับ ป.โท / ผศ. เป็น รศ. ภายในเจ็ดปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. หากไม่สามารถดำเนินการได้ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสัง่ ผูน้ น้ั ออกจากงานได้ เป็นต้น
ดังนัน้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร มรพส.ทุกท่าน ทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมรับฟังและแสดงความ คิดเห็น
เกีย่ วกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... พร้อมกันในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชัน้ ๒ อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทัง้ นี้ ผูท้ ส่ี นใจ สามารถดาวน์โหลด
ร่ า ง พ.ร.บ.ระเบี ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ... ฉบั บ เต็ ม และกรอกแบบแสดงความ
คิดเห็นออนไลน์ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ท่ี http://www.mua.go.th/users/survey/

