
บันทึกข้อความบันทึกข้อความบันทึกข้อความบันทึกข้อความ

ส่วนงานส่วนงานส่วนงานส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ((((หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารัก
ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์))))

ท่ีท่ีท่ีท่ี คมสคมสคมสคมส. . . . ๕๔๗๕๔๗๕๔๗๕๔๗////๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙ วันท่ีวันท่ีวันท่ีวันท่ี ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม ๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙
เรื่องเรื่องเรื่องเรื่อง รายงานการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รายงานการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รายงานการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รายงานการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และขอปรับวุฒิการศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษา

เรียนเรียนเรียนเรียน อธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดี

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศฯ เลขท่ี ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศฯ เลขท่ี ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศฯ เลขท่ี ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศฯ เลขท่ี ๘๔๘๔๘๔๘๔////๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ทําขึ้นเม่ือวันทําขึ้นเม่ือวันทําขึ้นเม่ือวันทําขึ้นเม่ือวัน
ท่ี ท่ี ท่ี ท่ี ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ผมนายบรรพต พิจิตรกําเนิด ขอรายงานให้ทราบว่าขณะนี้ผมได้สําเร็จการศึกษาระดับผมนายบรรพต พิจิตรกําเนิด ขอรายงานให้ทราบว่าขณะนี้ผมได้สําเร็จการศึกษาระดับผมนายบรรพต พิจิตรกําเนิด ขอรายงานให้ทราบว่าขณะนี้ผมได้สําเร็จการศึกษาระดับผมนายบรรพต พิจิตรกําเนิด ขอรายงานให้ทราบว่าขณะนี้ผมได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แล้ว การนี้ผมใคร่ขอรายงานตามความข้างต้นและขอความอนุเคราะห์ปรับวุฒิการศึกษาแล้ว การนี้ผมใคร่ขอรายงานตามความข้างต้นและขอความอนุเคราะห์ปรับวุฒิการศึกษาแล้ว การนี้ผมใคร่ขอรายงานตามความข้างต้นและขอความอนุเคราะห์ปรับวุฒิการศึกษาแล้ว การนี้ผมใคร่ขอรายงานตามความข้างต้นและขอความอนุเคราะห์ปรับวุฒิการศึกษา

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

((((ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรกําเนิดผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรกําเนิดผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรกําเนิดผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรกําเนิด))))
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

((((หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารัก
ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์))))

10 10 10 10 มีมมีีมี....คคคค. . . . 59 �59 �59 �59 �เวลาเวลาเวลาเวลา 07:10:22 �Non07:10:22 �Non07:10:22 �Non07:10:22 �Non----PKI Server SignPKI Server SignPKI Server SignPKI Server Sign
Signature Code : MABBASignature Code : MABBASignature Code : MABBASignature Code : MABBA----EQAOAEQAOAEQAOAEQAOA----AwADUAwADUAwADUAwADU----AQgBBAQgBBAQgBBAQgBB

1111 โปรดพิจารณาโปรดพิจารณาโปรดพิจารณาโปรดพิจารณา

((((ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....ปริศนา มัชฌิมาปริศนา มัชฌิมาปริศนา มัชฌิมาปริศนา มัชฌิมา))))
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10 10 10 10 มีมมีีมี....คคคค. . . . 59 �59 �59 �59 �เวลาเวลาเวลาเวลา 09:58:13 , �Non09:58:13 , �Non09:58:13 , �Non09:58:13 , �Non----PKI Server SignPKI Server SignPKI Server SignPKI Server Sign
�Signature Code : QQBFA�Signature Code : QQBFA�Signature Code : QQBFA�Signature Code : QQBFA----DAAQQDAAQQDAAQQDAAQQ----A2ADQA2ADQA2ADQA2ADQ----AMwAzAMwAzAMwAzAMwAz

2222 เรียน อธิการบดีเรียน อธิการบดีเรียน อธิการบดีเรียน อธิการบดี
ผศผศผศผศ....บรรพต พิจิตรกําเนิด ขอรายงานการสําเร็จการบรรพต พิจิตรกําเนิด ขอรายงานการสําเร็จการบรรพต พิจิตรกําเนิด ขอรายงานการสําเร็จการบรรพต พิจิตรกําเนิด ขอรายงานการสําเร็จการ
ศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษา เสนอเพื่อโปรดศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษา เสนอเพื่อโปรดศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษา เสนอเพื่อโปรดศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษา เสนอเพื่อโปรด
พิจารณาพิจารณาพิจารณาพิจารณา

((((นางสาวยุคนธร ปรีวรรณนางสาวยุคนธร ปรีวรรณนางสาวยุคนธร ปรีวรรณนางสาวยุคนธร ปรีวรรณ))))
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณะรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณะรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณะรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 10 10 10 มีมมีีมี....คคคค. . . . 59 �59 �59 �59 �เวลาเวลาเวลาเวลา 12:49:56 , �Non12:49:56 , �Non12:49:56 , �Non12:49:56 , �Non----PKI Server SignPKI Server SignPKI Server SignPKI Server Sign
�Signature Code : RgBDA�Signature Code : RgBDA�Signature Code : RgBDA�Signature Code : RgBDA----DQANQDQANQDQANQDQANQ----A0ADgA0ADgA0ADgA0ADg----AQQBGAQQBGAQQBGAQQBG

3333 โปรดพิจารณาโปรดพิจารณาโปรดพิจารณาโปรดพิจารณา 4444 เสนอเพื่อโปรดพิจารณาเสนอเพื่อโปรดพิจารณาเสนอเพื่อโปรดพิจารณาเสนอเพื่อโปรดพิจารณา



((((นายวัลลภ ห่างไธสงนายวัลลภ ห่างไธสงนายวัลลภ ห่างไธสงนายวัลลภ ห่างไธสง))))
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 10 10 10 มีมมีีมี....คคคค. . . . 59 �59 �59 �59 �เวลาเวลาเวลาเวลา 16:20:42 , �Non16:20:42 , �Non16:20:42 , �Non16:20:42 , �Non----PKI Server SignPKI Server SignPKI Server SignPKI Server Sign
�Signature Code : MABCA�Signature Code : MABCA�Signature Code : MABCA�Signature Code : MABCA----DcAOADcAOADcAOADcAOA----A2ADgA2ADgA2ADgA2ADg----ARQA4ARQA4ARQA4ARQA4

((((นางสาวชไมพร ชัยบุรินทร์นางสาวชไมพร ชัยบุรินทร์นางสาวชไมพร ชัยบุรินทร์นางสาวชไมพร ชัยบุรินทร์))))
เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ((((บริหารงานท่ัวไปบริหารงานท่ัวไปบริหารงานท่ัวไปบริหารงานท่ัวไป))))

11 11 11 11 มีมมีีมี....คคคค. . . . 59 �59 �59 �59 �เวลาเวลาเวลาเวลา 11:43:22 , �Non11:43:22 , �Non11:43:22 , �Non11:43:22 , �Non----PKI Server SignPKI Server SignPKI Server SignPKI Server Sign
�Signature Code : NgAxA�Signature Code : NgAxA�Signature Code : NgAxA�Signature Code : NgAxA----DkAOADkAOADkAOADkAOA----BCADMBCADMBCADMBCADM----AOAAxAOAAxAOAAxAOAAx

5555

((((รองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดร....ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทรณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทรณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทรณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร))))
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

11 11 11 11 มีมมีีมี....คคคค. . . . 59 �59 �59 �59 �เวลาเวลาเวลาเวลา 14:53:15 , �Non14:53:15 , �Non14:53:15 , �Non14:53:15 , �Non----PKI Server SignPKI Server SignPKI Server SignPKI Server Sign
�Signature Code : QQAxA�Signature Code : QQAxA�Signature Code : QQAxA�Signature Code : QQAxA----DAAQQDAAQQDAAQQDAAQQ----A0ADIA0ADIA0ADIA0ADI----AQQBGAQQBGAQQBGAQQBG

6666 เรียน ผศเรียน ผศเรียน ผศเรียน ผศ....บรรพต พิจิตรกําเนิดบรรพต พิจิตรกําเนิดบรรพต พิจิตรกําเนิดบรรพต พิจิตรกําเนิด
   กองบริหารงานบุคคลขอเอกสารแนบเพิ่มเติม เพื่อ   กองบริหารงานบุคคลขอเอกสารแนบเพิ่มเติม เพื่อ   กองบริหารงานบุคคลขอเอกสารแนบเพิ่มเติม เพื่อ   กองบริหารงานบุคคลขอเอกสารแนบเพิ่มเติม เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

   ๑   ๑   ๑   ๑. . . . รายงานผลการเรียนรายงานผลการเรียนรายงานผลการเรียนรายงานผลการเรียน

   ๒   ๒   ๒   ๒. . . . ใบรับรองคุณวุฒิใบรับรองคุณวุฒิใบรับรองคุณวุฒิใบรับรองคุณวุฒิ
   ๓   ๓   ๓   ๓. . . . เล่มวิทยานิพนธ์ เล่มวิทยานิพนธ์ เล่มวิทยานิพนธ์ เล่มวิทยานิพนธ์ ((((ส่งท่ีกองบริหารงานบุคคลส่งท่ีกองบริหารงานบุคคลส่งท่ีกองบริหารงานบุคคลส่งท่ีกองบริหารงานบุคคล))))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ และแจ้งให้จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ และแจ้งให้จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ และแจ้งให้จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ และแจ้งให้
กองบริหารงานบุคคลทราบด้วย เพ่ือจะได้ดําเนินการกองบริหารงานบุคคลทราบด้วย เพ่ือจะได้ดําเนินการกองบริหารงานบุคคลทราบด้วย เพ่ือจะได้ดําเนินการกองบริหารงานบุคคลทราบด้วย เพ่ือจะได้ดําเนินการ
ต่อไปต่อไปต่อไปต่อไป

((((นางสาวชุติมา เพชรรัตน์นางสาวชุติมา เพชรรัตน์นางสาวชุติมา เพชรรัตน์นางสาวชุติมา เพชรรัตน์))))
เจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคล
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((((นางสาวสุวิมล แมตสองนางสาวสุวิมล แมตสองนางสาวสุวิมล แมตสองนางสาวสุวิมล แมตสอง))))
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย ((((กองบริหารงานกองบริหารงานกองบริหารงานกองบริหารงาน

บุคคลบุคคลบุคคลบุคคล))))
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8888 เรียน ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลเรียน ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลเรียน ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลเรียน ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ข้าพเจ้าได้แนบใบรับรอง ใบรายงานผลการศึกษา มาข้าพเจ้าได้แนบใบรับรอง ใบรายงานผลการศึกษา มาข้าพเจ้าได้แนบใบรับรอง ใบรายงานผลการศึกษา มาข้าพเจ้าได้แนบใบรับรอง ใบรายงานผลการศึกษา มา
พร้อมกันนี้ สําหรับเล่มดุษฎีนิพนธ์ได้นําส่งท่ีพร้อมกันนี้ สําหรับเล่มดุษฎีนิพนธ์ได้นําส่งท่ีพร้อมกันนี้ สําหรับเล่มดุษฎีนิพนธ์ได้นําส่งท่ีพร้อมกันนี้ สําหรับเล่มดุษฎีนิพนธ์ได้นําส่งท่ี

กองบริหารงานบุคคลแล้วกองบริหารงานบุคคลแล้วกองบริหารงานบุคคลแล้วกองบริหารงานบุคคลแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

((((ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรกําเนิดผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรกําเนิดผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรกําเนิดผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรกําเนิด))))
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์ ((((หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์))))
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย สิ่งท่ีส่งมาด้วย สิ่งท่ีส่งมาด้วย สิ่งท่ีส่งมาด้วย :� :� :� :� Transcript_PHD.pdfTranscript_PHD.pdfTranscript_PHD.pdfTranscript_PHD.pdf
9999 เรียน ผศเรียน ผศเรียน ผศเรียน ผศ....บรรพต พิจิตรกําเนิดบรรพต พิจิตรกําเนิดบรรพต พิจิตรกําเนิดบรรพต พิจิตรกําเนิด

ตามรายละเอียดข้างต้นท่านแจ้งสําเร็จการศึกษาตามรายละเอียดข้างต้นท่านแจ้งสําเร็จการศึกษาตามรายละเอียดข้างต้นท่านแจ้งสําเร็จการศึกษาตามรายละเอียดข้างต้นท่านแจ้งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ((((นอกเวลาราชการนอกเวลาราชการนอกเวลาราชการนอกเวลาราชการ) ) ) ) 
ด้วยทุนมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติด้วยทุนมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติด้วยทุนมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติด้วยทุนมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติ
งานชดใช้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า งานชดใช้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า งานชดใช้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า งานชดใช้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ๑ ๑ ๑ เท่า เป็นเท่า เป็นเท่า เป็นเท่า เป็น
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ๒๒๒๒,,,,๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ วัน นับต้ังแต่วันที่ วัน นับต้ังแต่วันที่ วัน นับต้ังแต่วันที่ วัน นับต้ังแต่วันที่ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 
๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี ๔ ๔ ๔ ๔ กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ และกองบริหารและกองบริหารและกองบริหารและกองบริหาร
งานบุคคลขอให้ท่านกรอกแบบรายงานตัว งานบุคคลขอให้ท่านกรอกแบบรายงานตัว งานบุคคลขอให้ท่านกรอกแบบรายงานตัว งานบุคคลขอให้ท่านกรอกแบบรายงานตัว ((((ดังแนบดังแนบดังแนบดังแนบ) ) ) ) 
โดยดําเนินการเซ็นเอกสารท่ีกองบริหารงานบุคคล โดยดําเนินการเซ็นเอกสารท่ีกองบริหารงานบุคคล โดยดําเนินการเซ็นเอกสารท่ีกองบริหารงานบุคคล โดยดําเนินการเซ็นเอกสารท่ีกองบริหารงานบุคคล 

10101010

((((นางสาวสุวิมล แมตสองนางสาวสุวิมล แมตสองนางสาวสุวิมล แมตสองนางสาวสุวิมล แมตสอง))))
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย ((((กองบริหารงานกองบริหารงานกองบริหารงานกองบริหารงาน

บุคคลบุคคลบุคคลบุคคล))))
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ภายในวันท่ี ภายในวันท่ี ภายในวันท่ี ภายในวันท่ี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน ๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการและแจ้งให้   จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการและแจ้งให้   จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการและแจ้งให้   จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการและแจ้งให้
กองบริหารงานบุคคลทราบด้วย เพ่ือจะได้ดําเนินการกองบริหารงานบุคคลทราบด้วย เพ่ือจะได้ดําเนินการกองบริหารงานบุคคลทราบด้วย เพ่ือจะได้ดําเนินการกองบริหารงานบุคคลทราบด้วย เพ่ือจะได้ดําเนินการ
ต่อไปต่อไปต่อไปต่อไป

((((นางสาวชุติมา เพชรรัตน์นางสาวชุติมา เพชรรัตน์นางสาวชุติมา เพชรรัตน์นางสาวชุติมา เพชรรัตน์))))
เจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคล
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สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย :� :� :� :� แบบรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้แบบรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้แบบรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้แบบรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้
ตามสัญญาตามสัญญาตามสัญญาตามสัญญา((((ok).pdfok).pdfok).pdfok).pdf

11111111 การนี้ผมได้แนบไฟล์เอกสารรายงานตัวเพ่ือชดใช้ตามการนี้ผมได้แนบไฟล์เอกสารรายงานตัวเพ่ือชดใช้ตามการนี้ผมได้แนบไฟล์เอกสารรายงานตัวเพ่ือชดใช้ตามการนี้ผมได้แนบไฟล์เอกสารรายงานตัวเพ่ือชดใช้ตาม
สัญญามาพร้อมกันนี้สัญญามาพร้อมกันนี้สัญญามาพร้อมกันนี้สัญญามาพร้อมกันนี้

((((ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....บรรพต พิจิตรกําเนิดบรรพต พิจิตรกําเนิดบรรพต พิจิตรกําเนิดบรรพต พิจิตรกําเนิด))))
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์ ((((หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์))))
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12121212 เรียน อธิการบดีเรียน อธิการบดีเรียน อธิการบดีเรียน อธิการบดี
   ตามที่มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้นายบรรพต พิจิตร   ตามที่มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้นายบรรพต พิจิตร   ตามที่มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้นายบรรพต พิจิตร   ตามที่มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้นายบรรพต พิจิตร
กําเนิด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยกําเนิด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยกําเนิด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยกําเนิด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ ศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศาสตร์ ศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศาสตร์ ศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศาสตร์ ศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ ภาคพิเศษ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ ภาคพิเศษ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ ภาคพิเศษ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ ภาคพิเศษ ((((นอกนอกนอกนอก
เวลาราชการเวลาราชการเวลาราชการเวลาราชการ) ) ) ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วัน
ที่ ที่ ที่ ที่ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ด้วยทุนมหาวิทยาลัย นั้น ในด้วยทุนมหาวิทยาลัย นั้น ในด้วยทุนมหาวิทยาลัย นั้น ในด้วยทุนมหาวิทยาลัย นั้น ใน
การนี้ นายบรรพตได้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังการนี้ นายบรรพตได้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังการนี้ นายบรรพตได้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังการนี้ นายบรรพตได้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดัง
กล่าวแล้ว เม่ือวันที่ กล่าวแล้ว เม่ือวันที่ กล่าวแล้ว เม่ือวันที่ กล่าวแล้ว เม่ือวันที่ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ พร้อมเล่มพร้อมเล่มพร้อมเล่มพร้อมเล่ม

วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์
   ท้ังนี้ นายบรรพตได้ดําเนินการเซ็นรับทราบในแบบ   ท้ังนี้ นายบรรพตได้ดําเนินการเซ็นรับทราบในแบบ   ท้ังนี้ นายบรรพตได้ดําเนินการเซ็นรับทราบในแบบ   ท้ังนี้ นายบรรพตได้ดําเนินการเซ็นรับทราบในแบบ
รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานชดใช้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานชดใช้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานชดใช้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานชดใช้ เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า กว่า กว่า กว่า ๑ ๑ ๑ ๑ เท่า เป็นจํานวน เท่า เป็นจํานวน เท่า เป็นจํานวน เท่า เป็นจํานวน ๒๒๒๒,,,,๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ ๓๖๓ วัน นับต้ังแต่วันที่ วัน นับต้ังแต่วันที่ วัน นับต้ังแต่วันที่ วัน นับต้ังแต่วันที่ 
๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี ๔ ๔ ๔ ๔ กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 
ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการเพ่ิมวุฒิในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการเพ่ิมวุฒิในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการเพ่ิมวุฒิในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันการศึกษาลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันการศึกษาลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันการศึกษาลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบัน
นายบรรพตได้รับอัตราค่าจ้างเกินฐานข้ันตํ่าตามวุฒินายบรรพตได้รับอัตราค่าจ้างเกินฐานข้ันตํ่าตามวุฒินายบรรพตได้รับอัตราค่าจ้างเกินฐานข้ันตํ่าตามวุฒินายบรรพตได้รับอัตราค่าจ้างเกินฐานข้ันตํ่าตามวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ตามประกาศการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามประกาศการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามประกาศการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การกําหนดบัญชีค่าจ้างข้ันตํ่ามหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การกําหนดบัญชีค่าจ้างข้ันตํ่ามหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การกําหนดบัญชีค่าจ้างข้ันตํ่ามหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การกําหนดบัญชีค่าจ้างข้ันตํ่า

ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ....ศศศศ. . . . ๒๕๕๗๒๕๕๗๒๕๕๗๒๕๕๗
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

((((นางสาวชุติมา เพชรรัตน์นางสาวชุติมา เพชรรัตน์นางสาวชุติมา เพชรรัตน์นางสาวชุติมา เพชรรัตน์))))
เจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคล
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((((นางสาวสุวิมล แมตสองนางสาวสุวิมล แมตสองนางสาวสุวิมล แมตสองนางสาวสุวิมล แมตสอง))))
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย บุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย ((((กองบริหารงานกองบริหารงานกองบริหารงานกองบริหารงาน

บุคคลบุคคลบุคคลบุคคล))))
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((((นางรัชนีกร พลวิชิตนางรัชนีกร พลวิชิตนางรัชนีกร พลวิชิตนางรัชนีกร พลวิชิต))))
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลางรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลางรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลางรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลาง
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((((ดรดรดรดร....สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐสุวมาลย์ ม่วงประเสริฐสุวมาลย์ ม่วงประเสริฐสุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ))))
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อํานวยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อํานวยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อํานวยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อํานวย

การสํานักงานมหาวิทยาลัยการสํานักงานมหาวิทยาลัยการสํานักงานมหาวิทยาลัยการสํานักงานมหาวิทยาลัย
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((((ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....พิทักษ์ จันทร์เจริญพิทักษ์ จันทร์เจริญพิทักษ์ จันทร์เจริญพิทักษ์ จันทร์เจริญ))))
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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17171717 1.1.1.1.ทราบทราบทราบทราบ
2.2.2.2.มอบ กบมอบ กบมอบ กบมอบ กบ....

((((รองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดร....ศิโรจน์ ผลพันธินศิโรจน์ ผลพันธินศิโรจน์ ผลพันธินศิโรจน์ ผลพันธิน))))
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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