ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2559 วันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สวัสดีคะ กองบริหารงานบุคคลขอตอนรับทุกทานเขาสูขาว HR.NEWS โดยมีขาวและความเคลื่อนไหวตางๆ
ภายในรั้วมหาวิทยาลัยสีเขียวมานําเสนอกันเชนเคยคะ เริ่มตนกับขาวขอแสดงความยินดีกับการกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นคะ
กองบริหารงานบุคคลขอแสดงความยินดีกบั การกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทั้ง 2 ทาน
และดํารงตําแหนงสูงขึ้นประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา จํานวน 1 ทาน และสายวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 3 ทาน ดังนี้คะ
สายสนับสนุน

สายวิชาการ

1.นายอําพน กลีบปาน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
โดยแตงตั้ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558

1.ผูช วยศาสตราจารยดร.นงลักษณ ใจฉลาด
สาขาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร

2.นางวรรณวลี ไตรธรรม
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สังกัดกองนโยบายและแผน
โดยแตงตั้ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

2.ผูช วยศาสตราจารยดร.นววรรณ ทองมี
สาขาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สังกัดโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ
โดยแตงตั้ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559

3.ผูชวยศาสตราจารยดร.ณัฏฐินี ดีแท
สาขาสถิติประยุกต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กองบริหารงานบุคคลขอแนะนํานองใหมปายแดง
ชื่อ นายพยงค

ชัยปาละ

ชื่อเลน เจมสบอนด
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ตําแหนง บุคลากร
สังกัด งานกําหนดตําแหนงและตั้งตั้งใหดํารงตําแหนง

รับสมัครสอบแขงขันบุคคลทั่วไปเปนอาจารยประจําตามสัญญา
1.ตําแหนงและคุณสมบัติผูมีสทิ ธิสมัครเขารับการสอบแขงขันเปนอาจารยประจําตามสัญญา ตําแหนงอาจารย
(จํานวน 6 อัตรา) ดังนี้ โดยมีอัตราคาจาง ป.โท 19,250 บาท และ ป.เอก 23,100 บาท
1.ประจําคณะครุศาสตร รวมจํานวน 5 อัตรา ไดแก
1.1 อัตราที่ 1 กรอบอัตราปริญญาโท จํานวน 1 อัตรา (อัตรางบป 59)
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร
รับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หรือการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) หรือ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาคณิตศาสตร หรือ คณิตศาสตรศึกษา หรือการสอนคณิตศาสตร โดยตอง
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (ค.บ.) หรื อ การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (กศ.บ.) หรื อ ศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (ศษ.บ.)
สาขาคณิตศาสตร
1.2 อัตราที่ 2 กรอบอัตราปริญญาโท จํานวน 2 อัตรา
ประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
รับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย,ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาไทย),ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
1.3 อัตราที่ 3 กรอบอัตราปริญญาโท จํานวน 1 อัตรา
รับ สมัค รผู สํ า เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท ครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สั ง คมศึ ก ษา) หรื อ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(สังคมศึกษา) โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต - (สังคมศึกษา) หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
1.4 อัตราที่ 4 กรอบอัตราปริญญาโท จํานวน 1 อัตรา ประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่สัมพันธ/เกี่ยวของ โดยตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศษ.บ.) ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่สัมพันธ/เกี่ยวของ
2. ประจําคณะวิทยาการจัดการ รวมจํานวน 1 อัตรา ไดแก
2.1 อัตราที่ 5 กรอบอัตราปริญญาเอก จํานวน 1 อัตรา ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
รับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ในสาขาวิชาการจัดการ
ผูที่ประสงคเขารับการสอบแขงขัน ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ไดตั้งแตวันที่ 1 –15 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ (เวนวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้ น 2 อาคารที ป วิ ช ญ
(ส ว นทะเลแก ว ) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม โทร. 0–5526–7093 หรือสืบคนขอมูลรายละเอียดตางๆ ไดทาง Internet ใน
Website ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.psru.ac.th ผูใดไมสมัครดวยตนเองถือวาสละสิทธิ์

คําคม

แพชนะในกีฬาเปนสิ่งสมมติ สิ่งสําคัญสูงสุดคือมิตรภาพ
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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

ในความสามารถของคุณ
ในความสามารถของคนอื่น

Cr.Beau Orranit

4

เกร็ดความรูเรื่องการลดโลกรอนดวยตัวเรา

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
7. ปดไฟดวงที่ไมจําเปน โดยเปดเฉพาะดวยที่เราจําเปนตองใชจริง ๆ
8. ลดๆ การเลนเกมลงบาง เพราะนอกจากสายตาจะเสียแลว ยังเปลืองไฟมาก ๆ อีกดวย
9. ตูเย็นสมัยคุณแมยังสาว ขายทิ้งไปไดแลว เพราะกินไฟมากกวาตูเย็นใหมถึง 2 เทา
10. บอกคุณพอคุณแมใหเปลี่ยนไปใชไฟแบบหลอด LED จะไดไฟที่สวางกวาและประหยัดกวาหลอดปกติ 40%
11. ยืดอายุตูเย็นดวยการไมนําอาหารรอนเขาตูเย็น และหลักเลี่ยงการนําถุงพลาสติกใสของในตูเย็น เพราะจะทําใหตูเย็นจายความเย็นไดไมทั่วถึงอาหาร
12. ละลายน้ําแข็งที่เกาะในตูเย็นเปนประจํา เพราะตูเย็นจะกินไฟมากขึ้นเมื่อมีน้ําแข็งเกาะ
13. ใชรถเมล รถไฟฟาแทนการใชรถสวนตัว
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คําคม

หนึ่งกาวที่ยาวไกล...อาจไหวหวัน่ และลมลง...
หนึ่งกาวทีม่ ั่นคง...แมจะสั้นแตมั่นใจ...

คําคมสอนชีวิต

