ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ.ศ.2555
ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศ ก.พ.อ.ได้ที่เว็บไซต์
กองบริหารงานบุคคล (http://personnel.cru.in.th )
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 158 ง วันที่ 18 ตุลาคม 2555 (หน้า 10-11)
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 158 ง วันที่ 18 ตุลาคม 2555 (หน้า 12)
เกร็ดความรู้ : จรรณยาบรรณ ตอนที่ 1
จรรณยาบรรณ เป็นคาคุ้นหูหลายคน ขึ้นต้นด้วยคาว่าจรรยาบรรณและพ่วงท้ายด้วยวิชาชีพ
ต่างๆ เช่น จรรยาบรรณครู จรรยาบรรณแพทย์ จรรณยาบรรณสื่อมวลชน และอีกหลากหลายอาชีพ
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยจรรยาบรรณ
และกระบวนการทางจรรยาบรรณแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้
กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน
จรรยาบรรณ คืออะไร
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น
เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
หากตีความตามความหมาย จรรยาบรรณ มีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร ดังนั้นการพิจารณาว่ากรณีเป็นการกระทาผิดจรรยาบรรณ นั้น หากจรรยาบรรณมีการเขียนไว้
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรก็ ต้ อ งพิ จ ารณาตามนั้ น ก่ อ น แต่ ก รณี ที่ ไ ม่ มี เ ขี ย นไว้ แ ละรวมถึ ง เป็ น กรณี ที่
นอกเหนือจากที่เขียนไว้แต่เป็นการกระทาผิ ดทานองคลองธรรม หรือหมิ่นแหม่ว่าจะผิดศีลธรรม ก็ต้องใช้
จริยธรรม คุณธรรม จารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัตใิ นสาขาอาชีพนั้นๆ เข้ามาประกอบการพิจารณา
โปรดติดตาม จรรยาบรรณ ตอนที่ 2 ในฉบับต่อไป
ข้อมูลจาก: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 (www.manager.co.th)

พรทิพย์ สุวรรณ
นิติกร

จัดทาโดย กองบริหารงานบุคคล • พิมพ์ท่ี สานักงานอธิการบดี • ผู้พมิ พ์ นางสาวกรรณิกา วะเท
ผู้ตรวจ นางสาวปราณี ทาสีลา • จานวน 60 ฉบับ • โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1106

ปรั บ ปรุ ง แบบฟอร์ ม การลาใหม่ สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่ ห น้ า เว็ บ ไซต์
กองบริหารงานบุคคล (http://personnel.cru.in.th)
บุคลากรใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2555
- สาย ก. ที่
ชื่อ - สกุล
1 Prof. Dr.Ishida Hiroyuki
2 Prof. Dr.Robert Doyle
สาย ค. ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวกนกวรรณ ยอดอ้อย
2 นายอินสอน อินหล้า
3 นางสาวกนกอร กาววิไล
4 นายศรัญญู สกุลปัญญาเลิศ
5 นายวรพงษ์ ภิชัย

ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ตาแหน่ง
จนท.บริหารงานทั่วไป

พนักงานภาคสนาม
จ.บริหารงานทั่วไป
จ.บริหารงานทั่วไป
จ.บริหารงานทั่วไป

สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
สังกัด
สถาบันวิจัยชาติพันธุ์
กองอาคารสถานที่
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สานักวิชาบริหารรัฐกิจ

บุคลากรออกจากงาน เดือน พฤศจิกายน 2555
ที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5

นางราพึง ดูเจ๊ะ
นางโสภา กายสิทธิ์
นายพรมรัก สมประสงค์
นายถิรวัสส์ พุ่มอยู่
นางสาวปุณฑริก ขาสุทัศน์

ตาแหน่ง

หัวหน้าแม่บ้าน
บรรณารักษ์
พนักงานภาคสนาม
อาจารย์
อาจารย์

สังกัด

ศูนย์บริการ มรช.
สานักวิทยบริการฯ
กองอาคารและสถานที่
วิทยาลัยการแพทย์พ้นื บ้านฯ
วิทยาลัยการแพทย์พ้นื บ้านฯ

สวัสดิการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์องอาจ อินทรนิเวศ
สังกัดสานักวิชาสังคมศาสตร์
อาจารย์มฆวัส ภาษิตวิไลธรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ
นายวิเชียร วงค์คาลือ
สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการฯ
นางสาวมนธิกานต์ ขัดศิริ
สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการฯ
นายพีระ กอบแก้ว
สังกัดสานักวิทยบริการฯ

ขอแสดงความยินดีกับ
กรณีภรรยาคลอดบุตร
กรณีภรรยาคลอดบุตร
กรณีสมรส
กรณีสมรส
กรณีภรรยาคลอดบุตร

ภาพบรรยากาศและผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง กรรมการบริ ห ารพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องมณีไตรรงค์ นั้น
บัดนี้ การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
ตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ได้แก่ นางสาวแสงเดือน อภิธนัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
ในโอกาสที่ Huntington University ประเทศแคนาดา ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(Honorary Degree Doctorate of Sacred Letters) ซึ่งเป็นการให้ปริญญาเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ ข อง Huntington University ที่ ม อบปริญ ญาให้ กับนัก วิชาการที่ มี ผ ลงานดี เด่ น
นอกประเทศแคนาดา พิธีมอบเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมณีไตรรงค์ อาคาร
Visitor Center มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ
เทคนิค 5 เคล็ดลับ ขจัดเครียดเพื่อป้องกันโรค
 ฝึกหายใจ : นั่งลงและเอนหลังกับพนักเก้าอี้ในท่าสบาย สูดหายใจเข้าลึกๆ และช้าๆ วิธีน้ีจะขจัดความเครียด
ออกไปได้
 นวดฝ่าเท้า : ใช้น้วิ หัวแม่มือกดลงบนฝ่าเท้า แล้วนวดคลึงเบาๆ เพื่อคลายเส้นที่ปวดตึง โดยไล่จากส้นเท้าไป
จนถึงปุม่ โคนหัวแม่เท้า แล้วจึงค่อยนวดวนออกไปด้านนอกฝ่าเท้า
 น้าช่วยได้ : แค่น้าเปล่าเย็นๆ หรือน้าส้มคั้นสดๆ จากตู้เย็นเพียงหนึ่งแก้ว ก็สามารถทาให้รู้สึกผ่อนคลายได้
 กลิ่นหอมขจัดเครียด : น้ามันหอมที่มีกลิ่นหอมสดชื่นที่เรารู้จักคุ้นหูกันดีในนามของ Aromatherapy
สามารถช่วยคลายเครียดได้ เพียงเทน้ามันหอมลงบนฝ่ามือแล้วนวดคลึงเบาๆ บริเวณขมับ ก็จะทาให้รู้สึกปลอด
โปร่ง
 ขจัดความเมื่อยขบให้ลาตัว : เมื่อความเครียดรุมเร้าจะปวดไหล่ หลังและคอ ลองเปลี่ยนอิริยาบทง่ายๆ โดย
ขยับตัวออกมานั่งตรงส่วนปลายของเก้าอี้ วางเท้าลงที่พ้ืนในท่าสบาย จากนั้นวางมือที่ต้นขาซ้าย แล้วเอื้อมมือซ้าย
ไปจับที่พนักเก้าอี้เหนือไหล่ขวา บิดตัวไปทางซ้ายช้าๆ จนสุด พร้อมเป่าลมออกจากแก้ม สูดลมหายใจเข้าลึกๆ
พร้อมกับหมุนตัวกลับไปในท่าตรง แล้วค่อยๆ ปล่อยลมออกทางปาก จนกลับมาอยู่ในท่าตรง สลับทาแบบ
เดียวกันด้านขวาและทาหลายๆ รอบ
ที่มา : มติชน ออนไลน์ (www.matichon.co.th)

ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม
ในโอกาสที่ World Peace University ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบตาแหน่งทางวิชาการ
“ศาสตราจารย์กิตติคุณ” (Hon.Ph.D.in World Peace (International Trade and Economies
World Peace)) และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Distinguished Scholar and Emeritus Professor
of International Trade and Economies World Peace) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องซีคอน โรงแรมแชงกีล่า จังหวัดเชียงใหม่ และ The Universal Life Church ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Doctor of Divinity Degree) ให้ใน
วันเดียวกัน ณ หอคาหลวง จังหวัดเชียงใหม่

