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รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.  เป็นประธานในพิธี
ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556   โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สมาคม มสธ. สโมสร มสธ. สหกรณ์ร้านค้า มสธ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. เข้าร่วม
พิธีเป็นจ านวนมาก เมื่อวันที่  3  มกราคม 2556  ณ ลานปาริชาติ   
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อวยพรปีใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.  น าคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบกระเช้าดอกไม้
แก่ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เนื่องในโอกาสวัน
ขึ้นปีใหม่ 2556 ณ อาคารพญาไท ทาวเวอร์ 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 

ปฐมนิเทศนักกีฬามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.  
เป็นประธานปฐมนิเทศนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” จัดขึ้นระหว่าง
วันที่  8 - 19 มกราคม 2556 สถาบันพลศึกษาชลบุรี  
จ.ชลบุร ีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องอาหารเก็จแก้ว 

บริการคลินิกแพทย์แผนไทย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย ให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย  

ณ อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า(อาคารแม่ลา) ได้แก่ 

* นวดเพื่อการบ าบัด     * นวดเพื่อสุขภาพ 

* นวดฝ่าเท้า             * ประคบสมุนไพร 

* ตรวจรักษาโรคโดยใช้ยาสมุนไพร    * ขายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

* ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 

เงลาเปิดให้บริการ 

จันทร์ พุธ ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 20.30 น. 

สอบถาม โทร. 0 2504 8968 – 69  

 



  

ค ากู้สามัญ 

สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ มสธ 

ต้องการยื่นกู้สามญังวดรับเงิน 

วันที่ 29 มกราคม 2556  

สามารถยื่นค าขอกู้ภายใน 

วันที่ 18 มกราคม 2556  

สอบถาม โทร.7146 

ขยายเวลารับสมัคร 
มหาวิทยาลยั ขยายเวลารบัสมัครสอบแข่งขันเพ่ือย้ายข้าราชการ-พลเรือสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย

หรือเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ดังนี้ 
ต าแหน่งที่ขยายเวลารับสมัคร   ระดับปริญญาตรี  ค่าจ้าง  16,360 บาท 

 ต าแหน่งที่ 1  ต าแหน่งบรรณารักษ์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี)  จ านวน 1 อัตรา  
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์   สารนิเทศศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
Microsoft  Office 

 ต าแหน่งที่ 2  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา)  จ านวน 1 อัตรา  
ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  การจัดการงาน
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ  วิทยาการโทรคมนาคม 
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้า (เน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร) 

 ต าแหน่งที่ 8  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน)  จ านวน 1 อัตรา 
ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านสังคมศาสตร์ และ มีประสบการณ์การท างานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และ/หรือวิเคราะห์โครงการและงบประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกระบวนการการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์  การงบประมาณ  การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 
  
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2556   ดังนี้ 
- กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  อาคารบริการ 1 ชั้น 2    หรือ 
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ดังนี้ 

ต าแหน่งบรรณารักษ ์ ณ ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ. เพชรบุรี    
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ. ยะลา 

 
ลูกจ้างประจ าลักษณะพิเศษ  
ต าแหน่งช่างออกแบบงานพิมพ์  (ส านักพิมพ์) จ านวน 1 อัตรา 
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ไดจ้นถึงวันที่ 18 มกราคม  2556 
สอบถาม โทร. 7168 

มอบหนงัสอืเปน็ของขวญัแดค่นทีค่ณุรกั 

ขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนทั่วไป มอบหนังสือเป็น
ของขวัญปีใหม่ โดยมีหนังสือในโครงการต่างๆของ
ส านักพิมพ์มากมาย ลดราคาพิเศษ 15 % ตั้งแต่วันนี้ ถึง
วันที่ 31 ม.ค. 56 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และ
จัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ โทร.7670-3 



                                                                   

 

สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 178 ประจ าวันพุธที ่9 มกราคม  2556 
จัดท าโดย งานประชาสัมพันธ ์ส านักงานอธิการบด ีที่ปรึกษา: นายธรรมรงค ์ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมา ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นายนิติ พานนาค ถา่ยภาพ: นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

สอบถาม เพ่ิมเติมได้ที่  
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน โทร.7528 
 

สายสืบแจ้งมาว่า ตอนนี้ 

ในหลาย ๆ ท่ี ก าลังผล ิ

ดอกออกช่อ รอต้อนรับ 

นักเดินทางไปเก็บเก่ียว

ความงามกันแล้ว คาดว่า

ภายในอาทิตย์หน้าจะบาน

พรึบพรอ้มกัน  

ใครจะไปเชียงใหม่ก็ได้ 

เชียงรายก็ดี น่านก ็

มีให้ชม ..ค่ะ” 

บก.     เฟรด 

“พระไพศาล วิสาโล” 

พุทธศาสนาท่ีแท้จริงนั้น  
มิได้อยู่ท่ีวัดวาอารามหรือพระสงฆ์  
แต่อยู่ท่ีจิตใจของผู้คน  
ใจท่ีเป็นกุศล เปี่ยมด้วยเมตตา  
โอบอ้อมอารีต่อกัน ไม่ถูกครอบง าด้วย 
“โลภะ โทสะ และโมหะ” 
คือ ท่ีสถิตของพุทธศาสนาท่ีแท้ต่างหาก"  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่านจะพบสขุ 

mailto:pr_stou@hotmail.com%20%20%20หรือ

