ฉบับที่ 11 ปการศึกษา 2559
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สวัสดีคะ กองบริหารงานบุคคลขอตอนรับทุกทานเขาสูขาว HR.NEWS โดยมีขาวและความเคลื่อนไหวตางๆ
ภายในรั้วมหาวิทยาลัยสีเขียวมานําเสนอกันเชนเคยคะ เริ่มตนกับขาวสารที่มีประโยชนตางๆมากมายกันคะ
อาจารย ดร.สาคร สรอยสังวาลย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม พรอมดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม รวมกันประชุม กบม. ในวันเสารที่ 1 ตุลาคม 2559
ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารทีปวิชญ หอง ท 410 ชั้น 4
โดยมีวาระเพื่อทราบและพิจารณาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
มหาวิทยาลัย

เมื่อวันอาทิตยที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559
อาจารย ดร.สาคร สรอยสังวาลย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และทีม
คณะทํางานโครงการ Happy workplace รวมมือ
กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ สสส.เพื่อดําเนินการโครงการ Happy
workplace ระยะเวลา 2 ป

แจงผลการประเมินคางานเพื่อขอกําหนดกรอบตําแหนงจากระดับปฏิบัติการเปนระดับชํานาญการ
(ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)
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ตามที่ ห น ว ยงานได ส ง การประเมิน คางานเพื่ อขอกํ าหนดกรอบตํ าแหนง จากระดั บ
ปฏิบัติการเปนระดับชํานาญการมานั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกระบวนการ
เสร็จสิ้นแลว จึงขอแจงผลการประเมินคางาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 87 (9/2559) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
มี ม ติ เ ห็ น ชอบผลการประเมิ น ค า งานและอนุ มั ติ กํ า หนดกรอบตํ า แหน ง จากระระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารเป น ระดั บ ชํ า นาญการ
จํานวน 6 ตําแหนง และใหดําเนินการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป
1. ตําแหนงนักวิชาการศึกษา เลขที่ พม.059 สังกัดงานกิจการนักศึกษาฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ พม.063 สังกัดงานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
3. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ พม.072 สังกัดงานบริหารทั่วไป โครงการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ตําแหนงบรรณารักษ เลขที่ พม.077 สังกัดงานบริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ
5. ตําแหนงบุคลากร เลขที่ พม.246 สังกัดงานอัตรากําลังและคาตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
6. ตําแหนงนักประชาสัมพันธ เลขที่ พม.410 สังกัดงานประชาสัมพันธ กองกลาง
ทั้ ง นี้
มหาวิ ท ยาลั ย จะดํ า เนิ น การประกาศรั บ สมั ค รให เ สนอผลงานเพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหน ง ชํ า นาญการ
(การประเมินตนเอง) ณ เดือนธันวาคม 2559 (ทั้งเดือน) โดยกอนหนานี้กองบริหารงานบุคคลจะสงประกาศรับสมัครพรอม
รายละเอียดการรับสมัครไปยังหนวยงานของทานเพื่อทราบและใหปฏิบัติตามประกาศรับสมัครดังกลาวตอไป
-----------------------------------1.รับสมัครบุคคลทั่วไปบรรจุเปนอาจารยประจําตามสัญญา ตําแหนงอาจารย จํานวน 11 อัตรา ไดแก
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 3 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร จํานวน 4 อัตรา
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 4 อัตรา
2.รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงครู
ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 1 อัตรา
3.รับสมัครบุคคลทั่วไปมหาวิทยาลัยบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 อัตรา ไดแก
สังกัดคณะครุศาสตร จํานวน 1 อัตรา
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 อัตรา
4.รับสมัครบุคคลทั่วไปบรรจุเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา
ตําแหนง ชางเทคนิค จํานวน 1 อัตราสังกัด งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
สนใจติดตอสมัครงานดวยตนเองไดที่ กองบริหารงานบุคคล
ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ (สวนทะเลแกว)หรือสืบคนขอมูลและใบสมัครไดทางเวบไซต
ของมหาวิทยาลัย www.psru.ac.th ตั้งแตวันที่ 4 – 20 ตุลาคม 2559
ในวันและเวลาราชการ (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ) โทร 055 – 267093

คําคม

ชีวิตของคนเรานั้น ไมไดสมบูรณแบบไปหมดทุกอยาง
แตหากเรารูจักปรับตัวใหเขากับ ความ “ไมสมบูรณ” ของชีวิตได
เราจะมีความสุขอยูภายใต “ผาหมแหงชีวิต”
อันแสนอบอุนไดตลอดไป
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ขาวประชาสัมพันธ
ขอแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ – สายสนับสนุน ที่ครบระยะการเปลี่ยนสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่จะตองเขาสูระยะที่ 2 ขอใหสงเอกสารประกอบการประเมิน อยางชาไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
โดยสงเอกสารกลับมาที่กองบริหารงานบุคคล คุณกฤษณา บุญมัติ ตําแหนง นิติกร

คําคม

จงมั่นใจ
เหมือนกับที่คุณมั่นใจ

เกร็ดความรูเรื่องการลดโลกรอนดวยตัวเรา
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ในความสามารถของคุณ
ในความสามารถของคนอื่น
Cr.Beau Orranit

ภาวะโลกรอนในปจจุบันไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไปแลว เนื่องจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นนั้นสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนทั้งโลก หากทุกคนใสใจกับเรื่อง
นี้อยางจริงจัง แมจะเปนกิจกรรมเล็กๆนอยที่เราทํากันอยูทุกวัน ก็อาจลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกวางได เราจึงมีวิธีลดภาวะโลกรอนในแบบที่คุณทําตามไดใน
ชีวิตประจําวันมาแชรกัน
1. ถอดปลั๊กไฟฟาทุกครั้งที่เลิกใชงานเครื่องใชไฟฟา รูไหมวาการใชไฟฟาในบานมีสวนทําใหเกิดกาซเรือนกระจกถึง 16%
2. หันมาใชพลังงานแสงอาทิตยในการตากผาแทนการ อบผาในเครื่องซักผา
3. การรีดผา ควรรีดครั้งละมาก ๆ แทนการัดทีละตัว เพือ่ ประหยัดการใชไฟฟา
4. ปดแอรบาง แลวหันมาใชพัดลมหรือวาเปดหนาตางใหอากาศถายเทมากขึ้น
5. เวลาไปที่หางสรรพสินคาอยาเปดประตูทิ้งไว เพราะแอรจะทํางานหนักมากวาปกติ
6. ใชบันไดแทนการใชลิฟท นอกจากจะเปนการไดออกกําลังกายแลวยังประหยัดไดเยอะขึ้นรูไหมวา
การกดลิฟตหนึ่งครั้งจะเปนการเสียคาไฟถึงครั้งละ 7 บาท
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คําคม

หนึ่งกาวที่ยาวไกล...อาจไหวหวั่นและลมลง...
หนึ่งกาวทีม่ ั่นคง...แมจะสั้นแตมั่นใจ...

คําคมสอนชีวิต

