
 
 

 
            

         
 
  

ขาวสํานกังาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจําป
การศึกษา 2553 
 ดวยองคการสหสากลวิทยาลัย หรือ United World Colleges (UWC)  ประสงคจะให
ทุนการศึกษาแกนักเรียนไทย ประจําปการศึกษา 2553 ระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ ถึง 12 มีนาคม 
2553 จํานวน 6 ทุน และโควตาที่นั่งเรียน จํานวน 1 ท่ี  

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
 1.  มีสัญชาติไทย 
 2.  เปนผูมอีายุระหวาง 16 – 18 ป นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2553 
 3.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในประเทศ ไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และไมเกินชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวา
เทียบเทา (โรงเรียนนานาชาติ) 
 4. เปนผูท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไมต่ํากวา 3.25 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 5. เปนผูมีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ 
ดูประกาศพรอมทั้ง download ใบสมัครและแบบฟอรมท่ีใชในการสมัครสอบไดทาง Internet ใน 
Website ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th 

การรับสมัคร  จะรับสมัครทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เทานั้น  ระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ 
ถึง 12 มีนาคม 2553 
 
 
 
    

 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  19   ปการศึกษา  2552   วันจันทรที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2553 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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ในวันศุกร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2553  ที่ผ่านมาบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล
ได้เข้าร่วมประชุม  เรื่องการพัฒนาระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  ณ  หอประชุม
สุขุมนัยประดิษฐ  สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  ทางสํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ
ตําแหน่งลูกจ้างประจํา  โดยมีการจําแนกตําแหน่งลูกจ้างประจําเป็น  4  กลุ่มงาน  ได้แก่         
1) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  2) กลุ่มงานสนับสนุน  3) กลุ่มงานช่าง  และ  4) กลุ่มงานเทคนิค
พิเศษ  โดยให้ทางมหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลการปรับตําแหน่งลูกจ้างประจําจากระบบเดิมเข้าสู่
ระบบใหม่  ซึ่งกําหนดจะให้มีผลใช้บังคับในวันที่  1  เมษายน  2553  การดําเนินการดังกล่าว   
จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆ ของตําแหน่งลูกจ้างประจํา  เช่น            
ช่ือตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  และการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจํา  
ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ก.พ.  ส่วนการกําหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งของลูกจ้างประจําเป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง  รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ  
กองบริหารงานบุคคลจะนํามาแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ   

 

 
สํานักฝกอบรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  กําหนดจัดฝกอบรมสําหรับ

บุคลากรของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  จํานวนรุนละ 30-35 คน  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร  ดังนื้ 

1. หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล”   
รุนที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2553 
  2. หลักสูตร “การบริหารทุนมนุษยดวย HC Scorecard” รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 
24-25 มีนาคม 2553 
  3. หลักสูตร “คน : กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการ” รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 
29-30 มีนาคม 2553 
  4. หลักสูตร “มิติใหมในการพัฒนาทุนมนุษย” รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 22-23 
เมษายน 2553 
  5. หลักสูตร “การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการทามกลางสภาวะวิกฤติ” รุนที่ 2 
ระหวางวันที่ 26-27 เมษายน 2553 
  6. หลักสูตร “การพัฒนาองคการตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม” รุนที่ 2 
วันที่ 30 เมษายน 2553 
  ++ ทานใดตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอไดที่กองบริหารงานบุคคล  
โทร.9218 หรือคณะที่ตนสังกัด 

รายงานความคืบหน้าการปรับระบบตําแหน่งลูกจ้างประจํา 
เข้าสู่ระบบใหม่ 
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ของฝากคําคม 
     เมื่อคนคิด  ยอมหลากหลาย  ในความคิด 
   จะคิดถูก  คิดผิด  คิดสรางสรรค 
   จะคิดเล็ก  คิดนอย  สาระพนั 
   ก็สุดแต  จะคิดฝน  วากนัไป 
     คนทุกคน  มีมุมมอง  เพื่อตรองคิด 
   ตามจริต  ตามความเชื่อ  ที่อางได 
   คิดแลวพูด  พูดแลวคิด  ตางจิตใจ 
   จากเรื่องเล็ก  เปนเรื่องใหญ  ในหมูคน 
 
 
นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ

ตามหนังสือที่ 0538(กบค.)/ว 211 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 
กองบริหารงานบุคคลไดสงแบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน 8 เดือนนับแตเร่ิม
ปฏิบั ติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยสงใหทางคณะเปน
ผูดําเนินการ นั้น  กองบริหารงานบุคคล จึงขอใหแตละคณะสงผลการประเมินทดลอง
การปฏิบัติงานฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 
2553 ดวยเพื่อดําเนินการพิจารณาเลื่อนข้ันตอไป ในสวนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน หนวยงานใดที่ยังไมไดสงผลการประเมินฯ ขอให
ดําเนินสงอยางเรงดวน เพ่ือจะนําผลการประเมินรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป   

(ชาทั้งหมด อดเลื่อนขั้น) 

ดวน ! สงผลการประเมินทดลองฯ 8 เดือน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2553 กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการศึกษาดูงาน

ให้กับบุคลากรภายในกองฯ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ท่านใดมีความ
ประสงค์จะติดต่องาน ขอให้ติดต่อภายในวันที่ 2 มีนาคม 2553 หรือ ตั้งแต่วันที่ 8
มีนาคม 2553 เป็นต้นไป 

ท่ีมา : ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ 


