ฉบับที่ ๓๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
******************************************************************

ดำรง พุฒตาล เจ้าของนิตยสารคูส่ ร้างคูส่ ม เปิดมุมมองใหม่เตรียมสูอ่ าเซียน
เชิญชมภาพยนตร์วฒ
ั นธรรมประเทศเพือ่ นบ้าน ณ ห้องเธียร์เตอร์ e-Library

เมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
จัดโครงการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมอาเซียนผ่านสือ่ ภาพยนตร์ ณ ห้องประชุมชัน้ ๔ หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธาน และ ผศ.น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผูก้ ล่าวรายงาน ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก คุณดำรง พุฒตาล กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท คู่สร้างคู่สม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการเตรียม
ความพร้อมก้าวสูอ่ าเซียน รวมทัง้ เรียนรูข้ อ้ มูลประเทศในกลุม่ อาเซียน นอกจากนัน้ ยังได้เชิญวิทยากรจากทีมงาน Film Kawan
คุณนภิสา วิสทุ ธิพนั ธ์ นำเสนอความเป็นมา และความน่าสนใจของภาพยนตร์จากประเทศในกลุม่ อาเซียน จำนวน ๕ เรือ่ ง
ได้แก่ภาพยนตร์วฒ
ั นธรรมอินโดนีเซีย, กัมพูชา, สิงคโปร์, เวียดนาม และลาว ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากคณาจารย์, นักศึกษา
และบุคลากรจำนวนมาก ทั้งนี้ สวบ.จะจัดฉายภาพยนตร์สื่อวัฒนธรรมอาเซียน ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๗ ตัง้ แต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชัน้ ๔ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว
ผูส้ นใจสำรองทีน่ ง่ั และสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๒๒๔ (ในวันและเวลาราชการ)

งดน้ำ งดอาหาร หลัง ๒ ทุม่ วันนี้ (๒๙ ก.ค.)
เพือ่ เตรียมเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ขอให้คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ มรพส. ที่ลงชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาล
พุทธชินราช ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม ส่วนทะเลแก้ว เตรียมความพร้อมเพือ่ ให้การตรวจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลดี จึงขอให้ทกุ ท่าน
งดน้ำ และอาหารในวันนี้ (๒๙ก.ค.) ตัง้ แต่เวลา ๒๐.๐๐น. เป็นต้นไป

กองนโยบายและแผน มรพส. ขอให้คณะ / หน่วยงาน ทำเรือ่ งแลกยอดงบประมาณ
และขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลือ่ มปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษาใหม่ จากเดือนมิถุนายนเป็น
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะ /
หน่วยงานต่างๆ ดังนั้น กองนโยบายและแผน จึงขอให้คณะ / หน่วยงาน ที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการดังนี้
๑. งบประมาณแผ่นดิน : คณะ / หน่วยงานใด ทีม่ กี จิ กรรม โครงการ (เป็นโครงการทีก่ ำหนดจัดในเดือนสิงหาคม
- กันยายน ๒๕๕๗) ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ขอให้ทำเรื่องขอแลกยอดงบประมาณ
กับทางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒.งบประมาณเงินรายได้: คณะ / หน่วยงานใด ที่มีกิจกรรม โครงการ ที่จะดำเนินการตัดยอดและส่งเอกสาร
เบิกจ่ายไม่ทันตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย ขอให้หน่วยงานทำเรื่องขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี โดยดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ มหาวิทยาลัย เรือ่ ง นโยบายและวิธกี ารขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลือ่ มปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และจัดส่งที่กองนโยบายและแผนภายในวั น อั ง คารที ่ ๑๖ กั น ยายน ๒๕๕๗ เพื่อจะได้รวบรวม
เสนออธิการบดีอนุมัติในภาพรวม ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกันเงินเหลื่อมปี (เงินรายได้)
ได้ที่เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน http://plan.psru.ac.th/ หัวข้อดาวน์โหลด

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร หมดเขตส่งแบบตอบรับ ๒๙ ก.ค. นี้
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา
๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์ ในการนี้ มีการบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดย นายอดุ ล จั น ทรศั ก ดิ ์ รองอธิ บ ดี ศ าลปกครองพิ ษ ณุ โ ลก หมดเขตส่งแบบตอบรับเข้าร่วม
โครงการในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี งานวินยั และนิตกิ าร ๐ - ๕๕๒ - ๒๖๗ ๐๙๓, ๙๒๒๖

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทีป่ รึกษา : ผศ.วราภรณ์ ซือ่ ประดิษฐ์กลุ
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธศิ ปรุงศักดิ,์ จิรชั ยา สูงตรง, อนาวิล เรือนวงค์

