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ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
******************************************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จัดโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ในรูปแบบกิจกรรมขยะแปลงร่าง
ภายใต้แนวคิดลดภาวะโลกร้อน ซึง่ เล็งเห็นความสำคัญในสภาวะปัจจุบนั ของโลกทีม่ กี ารพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เพือ่ ผลิตเป็นสินค้าอุปโภค - บริโภค ตอบสนองความต้องการของผูค้ นทัว่ โลก ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสิง่ แวดล้อม นับเป็น
ปัญหาสำคัญทีท่ กุ คนต้องร่วมมือกันแก้ไข สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ซึง่ เป็นแรง
จูงใจให้ทกุ ท่านในรัว้ เขียว-ขาวแห่งนีร้ ว่ มคัดแยกขยะ เพือ่ ลดปริมาณขยะ และมลพิษทางสิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมขยะแปลงร่าง โดยการคัดแยกขยะในชีวติ ประจำวัน
แล้วนำมามอบแก่โครงการฯ เพือ่ สะสมแต้มลุน้ รับของรางวัล ซึง่ จะจัดทุกวันพุธ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตัง้ แต่วนั นี้
(๖ ม.ค.) เป็นต้นไป ณ จุดรับขยะแปลงร่าง ลานอเนกประสงค์ชน้ั ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส.
ส่วนทะเลแก้ว โดยผูร้ ว่ มกิจกรรมมีสทิ ธิล์ นุ้ รางวัลตามกติกา ดังนี้
เงือ่ นไขการรับรางวัล

อัตราแลกเปลีย่ นขยะแปลงร่างต่อ ๑ สิทธิ์

- โชคชัน้ ที่ ๑ รับ ๑ สิทธิ์ จับรางวัลได้เลย
หรือลุน้ รับรางวัลทีใ่ หญ่กว่า
- โชคชัน้ ที่ ๒ ลุน้ จับรางวัลใหญ่รายเดือน
- โชคชัน้ ที่ ๓ จับรางวัลใหญ่วนั ปิดโครงการ
- ทุนการศึกษา.: สะสมสิทธิ์สงู สุด ๓ อันดับ
- เสือ้ สามารถ : สะสมสิทธิร์ วม ๒๐ สิทธิ์
ขยะจิตอาสา
ท่านสามารถนำขยะมามอบแก่โครงการ
โดยไม่ขอรับสิทธิ์ในการจับรางวัลใดๆ ถือเป็น
“ขยะจิตอาสา” เพือ่ นำไป Recycle ต่อไป
สนใจดูรายละเอียด-ข้อมูลเพิม่ เติมโครงการ Waste Hero ทางเฟสบุค๊ http://www.facebook.com/wasteheropsru

มรพส. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผูค้ วบคุมงานรับเหมา
เพือ่ ชีแ้ จงบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และควบคุมงานตามมาตรฐาน

เมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผศ.จุมพฏ พงศ์ศกั ดิศ์ รี รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา มรพส.
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน งานจ้างเหมาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และขั้นตอน
ในการตรวจรับงาน รวมไปถึงสภาพปัญหา และข้อควรระวังต่างๆ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มรพส. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนบริเวณบ้านพักส่วนราชการ
และหอชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ แจ้งบุคลากรหลีกเลีย่ งการใช้เส้นทางดังกล่าวชัว่ คราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ๒ งานซ่อมแซมปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าบ้านพักบุคลากร และงานซ่อมแซมปรับปรุงถนนบริเวณ
หอพักบุคลากร (ชมพูพนั ธุท์ พ
ิ ย์) ส่วนทะเลแก้ว โดยห้างหุน้ ส่วนจำกัด สมควรการโยธา ในการนี้ สำนักงานอธิการบดี มรพส.
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และคณาจารย์ที่พักอาศัยบริเวณบ้านพักส่วนราชการดังกล่าว หลีกเลี่ยงการใช้ถนน
ทางเข้าบ้านพัก และบริเวณด้านหน้าหอพักชมพูพนั ธุท์ พ
ิ ย์ ตัง้ แต่วนั จันทร์ท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และขออภัย
ในความไม่สะดวกในโอกาสนี้
u u ด้วยมีสถานศึกษาในประเทศได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ / ข้อตกลง จัดโครงการพิเศษกับ
สถานศึกษาในต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผศู้ กึ ษาต้องไปศึกษา หรือสมัครไปศึกษาในสถานศึกษาของต่างประเทศ ซึง่ เป็น
รูปแบบการจัดการศึกษาทีม่ กี ารพัฒนาการ โดยสถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผูอ้ อกหลักฐานการชำระเงิน หรือค่าใช้จา่ ย
ในระหว่างศึกษาทีต่ า่ งประเทศ ในการนี้ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบว่ากรณีดงั กล่าว ผูม้ สี ทิ ธิสามารถ
นำหลักฐานการชำระค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการศึกษาของบุตรทีส่ ถานศึกษาในประเทศไทยได้จดั หลักสูตรการศึกษาทีเ่ ป็นความ
ร่วมมือ / ข้อตกลง จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาในต่างประเทศมายืน่ เบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามประเภท
และอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกับสถานศึกษาในประเทศ โดยสถานศึกษาในประเทศ
ที่จัดหลักสูตรต้องรับรองว่า หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระหว่างศึกษาในสถานศึกษา
ต่างประเทศเป็นการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว และระบุภาคการศึกษา / ปีการศึกษา รวมทั้งรับรองการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดและให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทีป่ รึกษา : ผศ.วราภรณ์ ซือ่ ประดิษฐ์กลุ
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธศิ ปรุงศักดิ,์ จิรชั ยา สูงตรง, อนาวิล เรือนวงค์

