ฉบับที่ ๑๘๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
**********************************************************************
ขอเชิญอบรมเตรียมความพร้อมครูสู่ Performance Agreement : PA
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร : เตรียมพร้อมครู สู่ Performance
Agreement : PA เพือ่ ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ากลุ่มวิชาชีพครู ตลอดจนบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ได้เ พิม่ พูน ควำมรู้
และประสบกำรณ์ ในกำรพัฒนำตนเองที่สอดคล้องกับแนวนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุม่ อำชีพครู สำมำรถ
นำควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ท่ีได้รบั ไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยวิทยำกรผูก้ ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรูปแบบใหม่ นำโดย ดร.
บุญรักษ์ ยอดเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่า มรพส. อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ) พร้อ มด้วย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ ผศ.ว่าที่ เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สารวยรื่น คณบดีคณะครุ ศาสตร์
ที่จะมำร่วมพูดคุยแบบเจำะลึกกำรทำ PA ประเมินอย่ำงไรให้ตรงประเด็น และแนวโน้มกำรผลิตบัณฑิตครูในยุค Next
Normal ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ถ่ำยทอดสดจำกห้องประชุม ท.๒๐๙ อำคำรทีปวิชญ์ มรพส. (ส่วนทะเลแก้ว)
เผยแพร่ผำ่ นทำงระบบประชุมทำงไกล ZOOM ในวันเสาร์ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ผู้ส นใจ
สำมำรถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ย ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไปที่ https://digital.psru.ac.th/performanceagreement-pa/ พร้อมรับเกียรติบตั รภำยหลังจำกกำรเข้ำร่วมกำรฝึ กอบรมฯ

มรพส. บพข. และบริษัทวงษ์พาณิชย์ จัดกิจกรรมพิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ
มรพส. ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(บพข.) และ Wongpanit - วงษ์พาณิชย์ ส ำนัก งำน
ใหญ่ ร่วมศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ศักยภำพงำนวิจยั
ไทยสูเ่ ชิงพำณิชย์ ด้ำนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์
ปัญหำสิ่งแวดล้อม "พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ”
พร้อมทัง้ จัดเสวนำ แลกเปลี่ยนกำรเรียนรูใ้ นด้ำนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยมีกำหนดจัดขึน้ ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน
๒๕๖๕ ณ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

มรพส. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตาแหน่งอาจารย์ ประจาคณะพยาบาล
มรพส. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ จานวน ๔ อัตรา โดยมีอ ัต รำค่ำจ้ำง ปริญญำเอก ๓๑,๕๐๐ และปริญญำโท ๒๖,๒๕๐
บำท ดังนี ้
๑.) ตำแหน่งอำจำรย์ กรอบอัตรำปริญญำเอก ๑ อัตรำ ประจาสาขาวิชาการพยาบาลพืน้ ฐานและบริหารการ
พยาบาล
๒.) ตำแหน่งอำจำรย์ กรอบอัตรำปริญญำโท ๑ อัตรำ ประจาสาขาวิชาการพยาบาลพืน้ ฐานและบริหารการ
พยาบาล
๓.) ตำแหน่งอำจำรย์ กรอบอัตรำปริญญำโท ๑ อัตรำ ประจาสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่
๔.) ตำแหน่งอำจำรย์ กรอบอัตรำปริญญำโท ๑ อัตรำ ประจาสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์
สมัครสอบได้ทเี่ ว็บไซต์ jobs.psru.ac.th ตัง้ แต่บัดนี้ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยผูส้ มัครสำมำรถพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบและนำส่งหลักฐำนกำรชำระค่ำธรรมเนียม ภายในวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทัง้ นี ้ จะประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบภำยในวันที่ ๒๗ มิถนุ ำยน ๒๕๖๕
กยศ.มรพส. ประชำสัม พัน ธ์เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา ผู้ประสงค์กู้ยมื เงิน กยศ. ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทผู้กู้ยมื เงินรายเก่า (รหัส’๖๕) และผู้กู้ยมื เงินรายใหม่ทุกชั้นปี สำมำรถศึก ษำ
รำยละเอียดเพื่อจัดเตรียมเอกสำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรเบือ้ งต้น สำหรับกำรกูย้ ืมเงินในปี กำรศึกษำ
นี ้ โดยดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://citly.me/boA5z
สานักงาน
ก.พ.
ประกำศรับ สมัค รสอบเพือ่
วัดควำมรูค้ วำมสำมำรถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ (Paper&Pencil)
เปิ ดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทัง้ สิน้ ๕๐๐,๐๐๐ ที่น่งั สอบ โดยมี
ระดับวุฒิกำรศึกษำที่รบั สมัครสอบ ดังนี ้
(๑.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
(๒.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญำ
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพขัน้ สูง (ปวส.)
(๓.) ระดับปริญญำตรี
(๔.) ระดับปริญญำโท
สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็ น
ต้นไป ดูป ระกำศกำรรับ สมัค รได้ท เี่ ว็บ ไซต์ h t t p s : / /
bit.ly/3tB9kzb (หัวข้อประกำศสำนักงำน ก.พ. เรื่อง รับสมัคร
สอบเพื่อวัดควำมรูค้ วำมสำมำรถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕)
กำรสมัครสอบสำมำรถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ระหว่ำง e-Exam หรือ Paper&Pencil
เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : จิรัชยา วัลลิยะเมธี, อนาวิล เรือนวงค์, นิธิศ ปรุงศักดิ์

