ฉบับที่ ๑๗๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔
*********************************************************

อธิการบดีขอเรียนเชิญบุคลากร มรพส.เข้าร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จงการเตรียมงาน
พิธรี บั พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๔ เขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
บุคลากรสายสนับสนุน วันที่ ๓ มี.ค. ๕๔ / บุคลากรสายวิชาการ วันที่ ๗ มี.ค. ๕๔
ดร.สว่าง ภูพ่ ฒ
ั น์วบิ ลู ย์ อธิการบดี มรพส. เปิดเผยว่า ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ
แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก นัน้
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และเรียบร้อย จึงขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยฯ
ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จงการเตรียมการจัดงานดังกล่าว ตามกำหนดการดังนี้
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ บุคลากรสายสนับสนุน เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ท ๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์
กลุม่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน) ทุกท่าน
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ บุคลากรสายวิชาการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท ๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์
กลุม่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำตามสัญญา (สายวิชาการ) ทุกท่าน
จึงขอแจ้งให้ทราบและเข้าร่วมประชุมในวันและเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

กบค.จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การสอน
นางบุษยมาศ แสงเงิน ผอ.กองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทราบว่า กบค. จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารสอนขึน้ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว
เพือ่ ให้บคุ ลากรสายวิชาการได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารสอนเพิม่ ขึน้ และนำความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอให้พนักงานมหาวิทยาลัย - อาจารย์ประจำตามสัญญา ที่มีรายชื่อตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ๑๒๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เข้าร่วมอบรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
(ดูรายชือ่ ได้ทค่ี ณะทีต่ นสังกัด) สำหรับกำหนดการข่าวสารศรีพบิ ลู จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สถาบันวิจยั และพัฒนา มรพส. จะจัดประชุมเสวนาและเสนอการเขียนเค้าโครงงานวิจยั เพือ่ ขอรับทุนจาก สกว.
ในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนสูอ่ าชีพในพืน้ ที่ : พัฒนางานวิชาการในมหาวิทยาลัย” ในวันศุกร์ท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพบิ ลู มรพส.ส่วนทะเลแก้ว ผูส้ นใจลงชือ่ ได้ทค่ี ณ
ุ พัทธนันท์
โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๓๘ หรือ ๗๒๑๑ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 
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รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบว่า เมือ่ วันเสาร์ท่ี ๒๖ ก.พ. ๕๔ มีการประชุม
สภามหาวิทยาลัยในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็นการประชุมสัมมนาประจำปีของสภามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการตามกฎหมาย
เรือ่ ง นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ซึง่ ข้อสรุปของการประชุมกลุม่ ย่อยทัง้ ๔ กลุม่
เป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ซึง่ ฝ่ายเลขานุการของการประชุมคงจะสรุปในทราบในเร็ววันนี้ ในการประชุม
มีการพูดคุยถึงเรื่องการจัดสวัสดิการที่พักสำหรับบุคลากร ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับบุคลากรจำนวนหนึ่งที่มีความเดือดร้อน
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ และเป็นปัญหาเหมือนๆ กัน สำหรับสถาบันอุดมศึกษาโดยทัว่ ไป ทัง้ นีเ้ พราะในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
แต่ละสถาบันได้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติของคณะรัฐมนตรีเป็นจำนวนมาก ปัญหาเรื่องที่พักอาศัยไม่ใช่ว่า
จะเริม่ เกิดในช่วงนี้ ผูเ้ ขียนจำได้วา่ เมือ่ เริม่ บรรจุเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ก็เห็นปัญหานีแ้ ล้ว ต้องไปพักอยูท่ ห่ี อพักนักศึกษา นอนห้องละ
๒ - ๓ คน โดยทำหน้าทีอ่ าจารย์ประจำหอพักไปด้วย บางส่วนไปพักหอพักไม้เก่าๆ ซึง่ มีอยู่ ๒ หลัง ทีส่ ว่ นสนามบิน เมือ่ มีบา้ นว่าง
หรือมีบ้านสร้างใหม่เกิดขึ้น อาจารย์แต่ละท่านก็ต้องพยายามหาหลักฐาน/หาเหตุผลเพื่อนำมาประกอบการขอบ้านพัก
มีอาจารย์บางท่านต้องใช้วิธีการไปจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่จะมีการจัดงานพิธีมงคลสมรส เพื่อนำใบทะเบียนสมรส
มาขอใช้สทิ ธิในการขอบ้านพักก็มี
เมือ่ ดร.สว่าง ภูพ่ ฒ
ั น์วบิ ลู ย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสทำงานร่วมกับท่านในตำแหน่งรองอธิการบดี
ได้มีส่วนร่วมกับท่านอธิการบดี และ ผศ.สมบัติ พรหมเสน ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีในขณะนั้น
เล็งเห็นว่าบุคลากรมีความเดือดร้อนในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ จึงมอบให้อาจารย์มนตรี คงมา ซึง่ จบ
วิศวกรและเพิง่ บรรจุเข้ามาใหม่ๆ เป็นผูอ้ อกแบบปรับปรุงหอดุษฎีโดม โดยให้นโยบายว่าการปรับปรุงในแต่ละห้องต้องมี
ห้องน้ำ-ห้องส้วม การปรับปรุงครัง้ นีไ้ ด้หอ้ งพัก ๓๐ ห้อง แต่กม็ ปี ญ
ั หารอยต่อระหว่างโครงสร้างเดิมกับโครงสร้างใหม่เนือ่ งจาก
ปูนซีเมนต์เก่ากับปูนซีเมนต์ใหม่ไม่ประสานกัน ๑๐๐% ทำให้เกิดน้ำซึมได้ หรือบางห้องทีเ่ คยเป็นห้องน้ำ - ห้องส้วม ทำให้เกิด
ความชืน้ มีเชือ้ ราขึน้ โดยทัว่ ไป ซึง่ เรือ่ งดังกล่าวได้ถอื เป็นบทเรียนสำหรับการปรับปรุงในครัง้ ต่อไป ต่อจากนัน้ จึงปรับปรุง
หอพักนักศึกษาส่วนสนามบินเก่าทีไ่ ด้รบั การส่งมอบจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเพือ่ เป็นทีพ่ กั สำหรับบุคลากร การปรับปรุงครัง้ นี้
ได้หอ้ งพักจำนวน ๔๐ ห้อง
ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาปนิก (อาจารย์ณฐั กานต์) และวิศวกร (อาจารย์มนตรี) ออกแบบ
แฟลตทีพ่ กั ๓๒ หน่วย เพือ่ สร้างในส่วนทะเลแก้วติดกับประตู ๓ ได้หอ้ งพัก ๓๒ ห้อง จึงมีการโยกย้ายผูท้ พ่ี กั อาศัยอยูท่ ่ี
หอดุษฎีโดมบางส่วนเข้ามาพักอาศัย หลังจากนัน้ จึงได้ปรับปรุงหอกัลปพฤกษ์ เนือ่ งจากไม่มนี กั ศึกษาชายเข้าพัก โดยปรับปรุงได้
๑๒ ห้อง เมือ่ ปรับปรุงหอกัลปพฤกษ์แล้ว ยังเหลือหอพักนันทนิเวศอีก ๑ หลัง ทีย่ งั ไม่ได้ปรับปรุง ท่านอธิการบดีได้พยายาม
หาเงินที่เหลือจากโครงการต่างๆ เช่น เงินทีเ่ หลือจากโครงการฝึกอบรมนักบริหาร ระดับกลางของ ก.พ. เป็นเงินเหลือจาก
การจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จและดำเนินการจัดซือ้ รถตูโ้ ดยสารให้มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คัน แล้ว ซึง่ ไม่ใช่เงินทีห่ กั เข้ามหาวิทยาลัย
๒๐% นำมาปรับปรุงหอพักนันทนิเวศ ได้หอ้ งพักทัง้ สิน้ ๒๒ ห้อง ดังนัน้ จึงได้เห็นว่า ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัย
ไม่ได้นง่ิ นอนใจได้ดำเนินการทีจ่ ะจัดหาทีพ่ กั อาศัยให้บคุ ลากรอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ การปรับปรุงหอพัก ๔ หอ และสร้างแฟลตทีพ่ กั
๑ หลัง ได้หอ้ งพักทัง้ หมด ๑๓๖ ห้อง
การจัดหาทีพ่ กั สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง อธิการบดีได้สง่ั การให้ฝา่ ยออกแบบ
ดำเนินการออกแบบแฟลตที่พักหลังใหม่ โดยจะสร้างในส่วนทะเลแก้วบริเวณที่ว่างติดถนนทางเข้าประตู ๓ ด้านขวามือ
ซึง่ ขณะนีแ้ บบแปลนได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อย และมหาวิทยาลัยได้สง่ ของบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๕๕ แล้ว เป็นแฟลต
ทีพ่ กั จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๓๐ ห้อง รวม ๖๐ ห้อง งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท ซึง่ จะต้องช่วยกันลุน้ ขอให้ได้รบั การอนุมตั ิ
งบประมาณจำนวนนีต้ อ่ ไป ซึง่ ได้แนบแบบรูปของแฟลตทีจ่ ะสร้างใหม่มาให้ดลู ว่ งหน้าก่อน
สำหรับผู้ที่คิดจะมีบ้านพักเป็นของตนเองโดยประสงค์ที่จะขอกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยจากสถาบัน
การเงินนั้น มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการให้ความร่วมมือกู้เงินจากธนาคาร
ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษตามที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินอื่นที่มหาวิทยาลัยสามารถประสานการให้
ความช่วยเหลือได้ ถ้าต้องการขอหนังสือรับรองเพือ่ นำไปติดต่อทีธ่ นาคาร ขอให้ตดิ ต่อประสานทีก่ องบริหารงานบุคคลต่อไป
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