ฉบับที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันศุกร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
*********************************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล
ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ได้ประกาศรับสมัครรับเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการสรรหาเพือ่ ดำรงตำแหน่งคณบดีวทิ ยาลัยการพยาบาล เมือ่ ช่วงทีผ่ า่ นมานัน้ บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยการพยาบาลได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี
มติในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหาคณบดีวทิ ยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จำนวน ๑ ราย โดยเรียงลำดับชือ่ ตามลำดับตัวอักษรของผูเ้ ข้ารับการสรรหาฯ ดังนี้
หมายเลข ๑
อาจารย์ณทั กวี
ศิรริ ตั น์
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะกำหนดวันเวลาและสถานทีใ่ นการนำเสนอแนวทางการบริหารวิทยาลัยต่อบุคลากร
ของวิทยาลัย และการลงคะแนนเสนอชือ่ ให้ทราบในภายหลัง
 ขอแสดงความยินดีกบั นายสุรวิจกั ขณ์ ภัทรสิรวิ ราพงศ์ ประธานสภานักศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มรพส. ทีไ่ ด้รบั เกียรติบตั รชมเชย จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ
คัดเลือกนักศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
“ระดับเขตภาคเหนือ”
มรพส. กำหนดจัดกิจกรรม “เปิดโลกชมรม PSRU” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีกำหนดดังนี้
- วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๕ น. : นักศึกษารหัส’๖๒ ทุกคน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และ
สมัครสมาชิกชมรม ณ หอประชุมศรีวชิรโชติชน้ั ๓
- วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ - วันศุกร์ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. : นักศึกษารหัส ๕๙ ๖๑ ทุกคน สมัครสมาชิกชมรม ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชัน้ ๒
ทัง้ นี้ ให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และสมัครสมาชิกชมรม ตามวัน เวลาและสถานทีท่ ก่ี ำหนด โดยมีคา่ สมัคร
สมาชิกชมรม ชมรมละ ๕๐ บาท

นัดถก “สุวทิ ย์” มอบนโยบายระบบทีแคส
ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการทีป่ ระชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าจากการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ซึง่ มี รศ.ดร.ชูศกั ดิ์
ลิม่ สกุล เป็นประธาน ได้หารือถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข
ระบบคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด ม
ศึกษาหรือทีแคส ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยปัญหาทีพ่ บ อาทิ
การสละสิทธิ์ของนักเรียนทำให้มหาวิทยาลัยไม่ได้เด็ก
และไปเพิ่มจำนวนรับในรอบถัดไป เมื่อเด็กเห็นว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับเพิ่ม ก็สละสิทธิ์อีก โดยรอบ ๓ รับตรงร่วมกัน
เป็นรอบที่มีการสละสิทธิ์มากที่สุด เป็นต้น อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเห็นว่าจะมีการรับสมัครทีแคส ๕ รอบเหมือนเดิม
แต่อาจจะปรับระยะเวลาการสมัครให้เร็วขึ้น ๓ สัปดาห์ จากเดิมสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ ๒๐ มิถุนายน ก็จะสิ้นสุด
การรับสมัคร ๑ มิถุนายน รวมถึงจะมีการให้รับสมัครในทุกรอบผ่าน mytcas.com เนื่องจากที่ผ่านมาการรับสมัครรอบ
๑ รอบ ๒ และรอบ ๕ ให้เด็กสมัครโดยตรงทีม่ หาวิทยาลัย เด็กไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าระบบทำให้เด็กไม่สามารถยืนยันสิทธิไ์ ด้
ดังนั้น หากให้เด็กสมัครผ่านระบบเว็บไซต์จะทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอทั้งหมดยังไม่ใช่
ข้อสรุป ต้องหารือในที่ประชุมใหญ่ ทปอ. วันที่ ๒๕ สิงหาคมนี้ก่อน ส่วนกรณีที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ทปอ.มรภ.) และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) มีมติให้ลดจำนวน
รอบทีแคส ทั้งจะไม่เข้าร่วมทีแคส รอบ ๓ และรอบ ๔ นั้น ทปอ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เตรียมแนวทางรับมือไว้แล้ว ทั้งนี้
ต้องรอฟังนโยบายของ ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ก่อน
ต่อข้อถามว่า รมว.อว. มีแนวทางปรับปรุงทีแคส ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อย่างไรหรือไม่ ดร.พีระพงศ์ กล่าวว่า วันที่
๑๖ สิงหาคมนี้ รมว.อว. จะมามอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ซึง่ เราจะรับฟังว่า รมว.อว. มีขอ้ คิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวทางต่าง ๆ ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคสได้หารือกัน เพื่อสรุป
เสนอให้ ทปอ. พิจารณาตัดสินใจวันที่ ๒๕ สิงหาคม จากนั้นคณะทำงานจะได้สรุปผลอีกครั้ง เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
คาดว่าจะแถลงข่าวให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบภายในเดือนกันยายนนี้
ทีม่ า : ไทยรัฐ กรอบบ่าย วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ / ข่าวอุดมศึกษา กลุม่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในรั้วมหาวิทยาลัยฯ
งานประชาสั
นธ์ครนั
และศู
ย์ IT มรพส.
ผุดกษาประเภททุ
LINE Official
Account
มรพส. รัมบพัสมั
กศึกนษาขอรั
บทุนการศึ
นทัว่ ไป
(ให้เปล่า)
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการดี
มรพส. ได้จัดทำ LINE Official Account สำหรับเป็น
อีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภายใน มรพส. เพือ่ รับทราบข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง
รวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงขอ
เชิ ญ ชวนคณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที ่ และ
นักศึกษา กดเพิม่ เพือ่ นแสกน QR Code
เพื ่ อ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นทาง Line
Application : PR PSRU ได้ตั้งแต่บัดนี้
PR PSRU

โอกาสเดียวกันนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มรพส. ได้จดั ทำ Line Official Account ของหน่วยงาน
ITเพื ่ อ เป็ น ช่ อ งทางติ ด ต่ อ สื ่ อ สาร แจ้ ง ข่ า วสารเพื ่ อ ประชาสัมพันธ์ รวมถึงแจ้งการใช้บริการศูนย์ IT โดย
สามารถเพิ ่ ม เพื ่ อ นหน่ ว ยงาน ฯ ได้ ท าง QR Code
ตัง้ แต่บดั นี้ เป็นต้นไป

ศูนย์ IT

