ที่ อว ๘๑๒๘ /ว ๐๐๖๓

สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “พลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อ
ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 : การเขียนผลงานวิชาการและการเสวนาหาทาง
ออกแก่พนักงานมหาวิทยาลัย”
เรียน อธิการบดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการฯ และหนังสือตอบรับโครงการฯ จานวน ๑ ชุด
ด้วยสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สพอท.) ด าเนิ นการจั ดโครงการประชุ มวิ ชาการ “พลั งแห่ งการขั บเคลื่ อนเพื่ อ ความก้าวหน้ าของพนั กงาน
มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 : การเขียนผลงานวิชาการและการเสวนาหาทางออกแก่พนักงานมหาวิทยาลัย” มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานวิชาการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งเป็นเวทีความร่วมมือ
ทางวิชาการในการพัฒนาประเทศด้านคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยเชิญวิทยากร
ที่มีความรู้ความชานาญจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ใน
วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ในการนี้ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สพอท.) พิจารณาเห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าว จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้บริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัยทุก
ประเภท จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสั มพันธ์ และส่ งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ทั้งนี้ ท่าน
สามารถเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบทางราชการ
หรือตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์)
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สานักบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๘๓
โทรสาร : ๐ ๓๘๓๙ ๓๔๗๒ (อัตโนมัติ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง พลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
: การเขียนผลงานวิชาการและการเสวนาหาทางออกแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๑. หลักการและเหตุผล
การก้ า วไปสู่ ไ ทยแลนด์ 4.0 นั้ น มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ การท าหน้ า ที่ ข องพนั ก งานใน
สถาบั น อุด มศึกษา โดยอาจต้ องปรั บ เปลี่ ยนการทางานจากแบบเดิ มๆ ที่คุ้น เคย ทาให้ บทบาทหน้าที่ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไปจากกรอบความคิดและการทางานแบบเดิม ต้องพร้อมท้าทาย
กับสิ่งใหม่ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถทางานประสานร่วมกันได้ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการยก
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย โดยร่วมกันสร้า งสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี เ พื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง จากส่ ว นของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานภาครั ฐ หน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชาชน อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
การเขี ย นผลงานวิ ช าการและการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร พ.ศ.2558
กาหนดให้อาจารย์ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยที่ผลงานทางวิชาการมีหลากหลายลักษณะคือ
บทความทางวิชาการ ตารา รูปแบบตาราที่เรียนได้ด้ วยตัวเอง หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่น งานแปล ฯลฯ ซึ่งการเขียนผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ จะต้องคานึงเสมอว่าจะเขียนเรื่องอะไร
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้อ่านเป็นใคร เขียนอย่างไรจึงจะทาให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีองค์ความรู้ในการ
เขียนผลงานแต่ละประเภท การเขียนในแต่ละศาสตร์อาจมีแนวทางการนาเสนอที่แตกต่างกัน อาทิ งานเขียน
ทางสังคมศาสตร์มีการเรียงร้อยถ้อยคา ความสละสลวยของเนื้อหาและภาษาที่ถ่ายทอด ในขณะที่งานเขียน
ด้านวิทยาศาสตร์จะเน้นกระบวนการพิสูจน์ ความมีเหตุมีผลและผลลัพธ์ที่ปรากฏ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น
งานเขียนในศาสตร์แขนงใดก็ตามต่างก็ต้องมีหลักการ เทคนิคและวิธีการในการเขียนผลงานทางวิชาการ งานที่
เขียนขึ้นโดยพื้นฐานของวิชาการที่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ผ่านการ
เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป
ทั้งนี้ การเขียนผลงานทางวิชาการหากนางานของผู้อื่นมาอ้างอิง หรือนามาใช้โดยมิชอบ หรือการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการของคนอื่นมาโดยตรงโดยไม่ได้อ้างอิงหรือได้รับอนุญาตอาจนามาซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้
สมาคมพนั ก งานในสถาบั น อุด มศึก ษาแห่ งประเทศไทย (สพอท.) และส านั กบริก ารวิช าการ
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่
พนักงานควรจะได้รับ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนความก้าวหน้า ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเขียนผลงานวิชาการและการเข้าสู่ตาแหน่ง อันเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางวิชาการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และขณะเดียวกันยังมุ่งทาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาอันจะ
เป็นการนาเอาบุคคลากรอันทรงความรู้มาระดมความคิดช่วยกันในการหาทางออกในเชิงข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและร่วมมือการในการลงมือช่วยชาติซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ การพัฒนา
ประเทศซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
-๒–

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานวิชาการ
๒.๒ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย
๒.๓ เพื่อให้เกิดเวทีความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาประเทศด้านคุณภาพการศึกษาตามแนวคิด
ประเทศไทย 4.0
๓. กลุม่ เป้าหมาย พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๒๐๐ คน อันได้แก่
๓.๑ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ สถาบัน สานัก หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
๓.๒ ประธานสภาพนักงาน และประธานสภาอาจารย์
๓.๓ ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงาน หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสายสนับสนุน
๓.๔ บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป
๔. หลักสูตรการฝึกอบรม
๔.๑ การบรรยายวิชาการ
๔.๒ การเสวนาวิชาการ
๕. ระยะเวลา/สถานที่จัดฝึกอบรม
วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
๖. วิทยากร
๖.๑ รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๖.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๖.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๖.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๖.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๗. ค่าใช้จ่าย/ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่า
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม อาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้ บั งคั บ บั ญชาแล้ ว สามารถเบิ กค่ า ใช้ จ่ ายในการเดิ นทาง และค่ าลงทะเบี ยนได้ ที่ ต้ นสั งกั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัย หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๘. ประโยชน์ที่จะได้รับ
๘.๑ ผู้เข้าประชุมวิ ชาการทราบถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ประโยชน์และความก้าวหน้ าของ
พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยไทยแลนด์ 4.0
๘.๒ ผู้ เข้ าประชุ ม วิ ช าการสามารถพั ฒ นาตนเองในด้ า นการท าผลงานทางวิ ช าการพนั กงาน
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย
๘.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เกิดการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน จนนาไปสู่ความร่วมมือ
และการพัฒนาที่เป็นประโยชน์
-๓–

๙. การประเมินผลโครงการ
เป็นการประเมินผลโครงการ โดยคณะผู้จัดการโครงการฯ และคณะวิทยากร ดังนี้
๙.๑ การสังเกตพฤติกรรมความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๙.๒ การใช้แบบสอบถามผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ และความพึงพอใจ
ที่มีต่อการดาเนินงานโครงการฯ
๑๐. การสมัคร /การชาระค่าลงทะเบียน
๑๐.๑ การสมัคร โดยดาเนินการกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายและ
ส่งเอกสารมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : ciet.buu@hotmail.com หรือสามารถส่งเอกสารมาทางโทรสาร
หมายเลข (Fax) ๐ ๓๘๓๙ ๓๔๗๒ (อัตโนมัติ)
๑๐.๒ การช าระค่าลงทะเบี ยน โดยการช าระผ่ านบัญชีออมทรัพย์ได้ที่ ธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด
(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” บัญชีเลขที่ ๓๘๖-๑-๐๐๔๔๒-๙ ทั้งนี้
พร้อมถ่ายสาเนาใบโอนเงิน ใบนาฝาก (Pay-in slip) พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล /หลักสูตร /สังกัดหน่วย /เบอร์ติดต่อ
กลับ ของผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ตัวบรรจง และส่งมายังโทรสารหมายเลข (Fax) ๐ ๓๘๓๙ ๓๔๗๒ (อัตโนมัติ)
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : ciet.buu@hotmail.com เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่
* เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนาหลักฐาน
การโอนเงินมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยในวันลงทะเบียน
** กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ โดยให้ผู้สมัครฯ สามารถนาเงินสด
มาชาระค่าลงทะเบียน ณ สถานที่อบรมได้ ในช่วงเวลารับลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สพอท.)
* ฝ่ายประสานงานโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปนัดดา นามจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) ๐๘ ๖๔๑๗ ๒๓๙๙
** ฝ่ายประสานงานการเงินโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสมศรี สงวนวงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) ๐๘ ๐๗๗๓ ๐๒๒๖
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายพีรพัฒน์ มัง่ คั่ง)
หัวหน้าโครงการ/ รองผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส)
ลงชื่อ ผู้
นายกสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์)
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

-๔-

กาหนดการโครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง พลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
: การเขียนผลงานวิชาการและการเสวนาหาทางออกแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. กล่าวต้อนรับ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กล่าวรายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
อุปนายกสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ประธานพิธีเปิด : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส
นายกสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. บทบาทของสมาคมในการขับเคลื่อนเพื่อก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
วิทยากรโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒโิ ส
นายกสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่ควรมี
ผู้ร่วมเสวนา ๑)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี
ที่ปรึกษาสมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๓) นายพิเชษฐ แย้มโคกสูง
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (การบริหารงานบุคคล)
อนุกรรมการด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
นาเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (การบริหารงานบุคคล)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หลักเกณฑ์และการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
(ห้องสายวิชาการ) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /ทีป่ รึกษาสมาคมฯ
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เทคนิคการเขียน และการนาเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย ให้ได้คณ
ุ ภาพสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
(ห้องสายสนับสนุน) สนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติการ
วิทยากรโดย ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒) อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี บางบอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แนวทางการเขียนผลงานพัฒนาตนเองสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น โครงการชานาญการ ชานาญงานหน้าใหม่
วิทยากรโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

-๕วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ผู้เสียหายและการใช้สิทธิทางศาลปกครองที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรรู้
วิทยากรโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร
อาจารย์ประจาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเสวนาหาทางออกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย”
นาเสวนาโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเสวนาหาทางออกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย”(ต่อ)
วิทยากรโดย สมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
นาเสวนาโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา

-๖-

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง พลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
: การเขียนผลงานวิชาการและการเสวนาหาทางออกแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.........................
ชื่อสถาบันการศึกษา .................................................................สังกัด..............................................................
ที่อยู.่ .............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................... โทรสาร.....................................E-mail ....................................................................
มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ โดยมีรายชื่อดังนี้
๑)............................................................................ ตาแหน่ง............................................โทรศัพท์.........................
๒)............................................................................ ตาแหน่ง............................................โทรศัพท์.........................
๓)............................................................................ ตาแหน่ง............................................โทรศัพท์.........................
๔)............................................................................ ตาแหน่ง............................................โทรศัพท์.........................
๕)............................................................................ ตาแหน่ง............................................โทรศัพท์.........................
พร้อมนี้ได้ชาระค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมจานวน.........................คน
รวมเป็นเงิน...................................บาท (...............................................................................................) เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .............................................................................. ผู้ตอบรับ
(...........................................................................)
ตาแหน่ง...........................................................................................
*หมายเหตุ ส่งใบสมัครได้ที่ (E-mail) ciet.buu@hotmail.com หรือ โทรสารหมายเลข (Fax) ๐ ๓๘๓๙ ๓๔๗๒
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณปนัดดา นามจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๑๗ ๒๓๙๙ ติดต่อการเงิน คุณสมศรี สงวนวงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๗๗๓ ๐๒๒๖
การชาระค่าลงทะเบียน โดยชาระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” บัญชีเลขที่ ๓๘๖-๑-๐๐๔๔๒-๙ พร้อมถ่ายสาเนาใบโอนเงิน เขียนชื่อ-นามสกุล/หลักสูตร
ของผู้สมัครตัวบรรจง และส่งมายังโทรสารหมายเลข (Fax) ๐ ๓๘๓๙ ๓๔๗๒ หรือ E-mail: ciet.buu@hotmail.com

แบบสอบถาม “ท่านทราบข่าวสารการอบรมครั้งนี้ได้อย่างไร” (กรุณาทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ท่านเลือก)
บุคคล/เพื่อน หนังสือเชิญ ใบบอกข่าว Line สมาคม Facebook สมาคม เว็บไซต์สานักบริการวิชาการ
อีเมล์
อื่นๆ(ระบุ) ....................................

-๗-

