ข่าวเด่นในฉบับ

ฉบับที่ ๑๐๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

" คณะผูบ้ ริหาร มรพส. ถวายอาศิรวาท
" มรพส.ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
" ราชภัฏร่วมใจ..บริจาคโลหิต วันนี้
" รมว.ศธ.มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
" แต่งตัง้ กก.ศูนย์วฒั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง

 
 รวมไทยรวมใจไทยทัง้ ชาติ
 แผ่นฟ้าคูแ่ ผ่นดินผูท้ รงธรรม์
 จตุรพิธพรบวรเหลือเหนือสรรพสิง่
 ทศพิธราชธรรมคุณความดี

 องค์มหาราชหลักมิง่ ขวัญ
 ราษฎร์สรรเสริญพระบารมี
 สัพพัญญูยง่ิ อืน่ ใดในศักดิศ์ รี
  เป็นศรีราษฎร์คชู่ าติไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
(นายอนุกลู สว่างเกล้า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) : ประพันธ์)

คณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช ณ สทท. ๑๑ จ.พิษณุโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นำคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปถวายอาศิรวาท เนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ๕ ธันวามหาราช ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดพิษณุโลก เพือ่ แสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศริ สิ ภุ า เอมหยวก ผูอ้ ำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า
ด้วยทาง บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน ๗๘ แห่ง สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge ซึง่ จะเป็นประโยชน์กบั อาจารย์
นักศึกษาและนักวิจยั ในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยนัน้ ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถเข้า
ทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Sage Knowledge ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และ หนังสืออ้างอิง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) จำนวนมากกว่า ๒,๕๐๐ ชือ่ เรือ่ ง (รวมหนังสืออ้างอิงทีม่ ชี อ่ื เสียงมากกว่า ๓๐๐ ชือ่ เรือ่ ง)
ที่มีเนื้อหาคลอบคลุมหลายสาขาวิชาได้แก่ Business and management, Counseling, Criminology, Education,
Geography, Health and social care, Media and communication, Politics and international relations, Psychology
และ Sociologyได้ตง้ั แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน ผ่านทาง URL: http://
knowledge.sagepub.com และหากท่านสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถจองเวลาอบรมได้ท่ี
ระบบการจองออนไลน์เพือ่ เข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์และอบรมการใช้หอ้ งสมุด ที่ URL: http://202.29.
80.66/~databaseonline/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทก่ี ลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร
๑ ชัน้ ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๘๖ ภายใน ๗๑๒๓, ๗๑๒๔

คำสัง่ สภาฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารศูนย์วฒ
ั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง
ด้วย ดร.สว่าง ภูพ่ ฒ
ั น์วบิ ลู ย์ ผศ.สมบัติ พรหมเสน และ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ได้พน้ จากตำแหน่งและเกษียณอายุราชการ
ั นธรรม
ทำให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นกรรมการบริหารศูนย์วฒ
ั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารศูนย์วฒ
ภาคเหนือตอนล่างเป็นไปด้วยควมเรียบร้อย อาศัยอำนาจความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับอำนาจในข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ว่าด้วยการจัดตัง้ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ จึงแต่งตัง้ กรรมการบริหารศูนย์วฒ
ั นธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามแทน ดังนี้
รองศาสตาราจารย์ทัศนีย์
ศิริวรรณ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
อาจารย์ ดร.ลำเนา
เอี่ยมสอาด

ประธานกรรมการ (อธิการบดี)
รองประธานกรรมการ (รองอธิการบดีทไ่ี ด้รบั มอบหมาย)
กรรมการ (ตัวแทนข้าราชการฯ ทีไ่ ม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร)

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป และให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ อยูใ่ นตำแหน่งเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องผูซ้ ง่ึ ตนแทน สัง่ ณ วันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ลงนามโดย พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกาศผลการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ด้วย ผศ.สมบัติ พรหมเสน และ ผศ.ดร.พิทกั ษ์ อยูม่ ี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้พน้ จากตำแหน่งรองอธิการบดี
จึงทำให้พน้ จากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนัน้ เพือ่ ให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับความ
ในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูด้ ำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ ซึง่ ผลการเลือกได้แก่ ผศ.ดร.พิทกั ษ์ อยูม่ ี และ อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
ทัง้ นี้ ให้ผไู้ ด้รบั เลือกอยูใ่ นตำแหน่งเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องผูซ้ ง่ึ ตนแทน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

มรพส. ร่วมพิธจี ดุ เทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
เนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พสกนิกร
ทุกหมูเ่ หล่า ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมพิธจี ดุ เทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติพร้อมกันทัว่ ประเทศ โดยจังหวัด
พิษณุโลก ได้จดั พิธดี งั กล่าว ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ จึงขอให้นกั ศึกษา
ชัน้ ปีท่ี ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาชัน้ ปีท่ี ๑ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ทุกคน (รหัส
๕๕ เฉพาะหลักสูตร ๔ ปี ไม่นับเทียบโอนหรือหลังอนุปริญญา) ร่วมแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ในวันดังกล่าว โดยนัดหมายพร้อมกัน ณ บริเวณ
สีแ่ ยกบ้านคลอง / ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงหวัฒน์ เวลา ๑๖.๐๐ น. (เริม่ เคลือ่ นขบวน)

รมว.ศธ. มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
ผูบ้ ริหารทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ควรให้ความสำคัญและเร่งขับเคลือ่ น
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีชว่ ย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผบู้ ริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ หลักจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็น
ทางการ ทีห่ อ้ งประชุมราชวัลลภ โดยมีแนวทางในการบริหารราชการ มีดงั นี้ ๑.) ยึดหลัก “การศึกษา” เป็นหัวใจในการแข่งขัน
ของประเทศ ๒.) พัฒนาการศึกษาทุกระดับอย่างเข้มแข็ง โดยอาศัยผูท้ ม่ี คี วามรอบรู้ เชีย่ วชาญทัง้ ภายใน-ภายนอก กระทรวง
ศึกษาธิการ ๓.) ร่วมมีบทบาทขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาลในด้านอืน่ ด้วย (ไม่เน้นเฉพาะนโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่
เกีย่ วกับด้านการศึกษา)
๑๐ นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลือ่ นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลให้ประสบความ
สำเร็จซึง่ ผูบ้ ริหารทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ควรให้ความสำคัญและเร่งขับเคลือ่ น มีดงั นี้
๑. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศ้ กึ ษา ใน ๕ ประเด็นย่อย คือ การปฏิรปู หลักสูตรการศึกษา
ทุกระดับ, การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการ ทั้งภายในประเทศและระดับสากล, การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึก
ประชาธิปไตย, การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒. สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยครอบคลุมถึงผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ ารทุพลภาพอย่างทัว่ ถึง และการศึกษา
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
๓. นำสันติสขุ สู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

๕. แท็บเล็ตเพือ่ การศึกษา

๖. ส่งเสริมการวิจยั

๗. ดำเนินนโยบายกองทุนตัง้ ตัวได้

๘. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

๙. ผลักดันการปฏิรปู การเมืองเพือ่ ให้มรี ฐั ธรรมนูญของประชาชน ผ่านผูร้ บั บริการของกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ขจัดความรุนแรงและการ
ล่วงละเมิด

ราชภัฏร่วมใจ บริจาคโลหิต..

ที่มา : จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๔๐ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครบ ๘๕ พรรษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วม “บริจาคโลหิต
๘๕๐,๐๐๐ ซีซี ๘๕ พรรษามหาราชา” ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ
ห้องโถง ชัน้ ๑ อาคารเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ส่วนทะเลแก้ว

