ฉบับที่ ๑๑๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
****************************************************************************

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินเดือน
พม. เต็ม ๑.๕ / ๑.๗ เท่า ของเงินเดือน พร้อมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็น และประชาพิจารณ์แนวทาง
การบริหารจัดการงบประมาณเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผตู้ อบแบบสำรวจ ๔๗๒ คน จากจำนวน
พนักงานมหาวิทยาลัยทัง้ สิน้ ๕๑๔ คน (ร้อยละ ๙๑.๘๓) โดยเสียงส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๗๗.๑ หรือ ๓๖๔ คน จากจำนวน
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเต็ม ๑.๕/๑.๗ เท่า
ของเงินเดือน โดยไม่มกี ารหัก ๐.๒ ไว้เป็นสวัสดิการ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) เมือ่ คราวประชุมครัง้ ที่ ๑๐๘ (๒/๒๕๖๑) วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเต็ม ๑.๕/๑.๗ เท่าของเงินเดือน โดยไม่มีการหัก ๐.๒
ไว้เป็นสวัสดิการ โดยมีสาระสำคัญในส่วนของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
-ให้เริม่ ดำเนินการตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๖๓ โดยไม่มกี ารย้อนหลัง
-ยกเลิกกองทุนสำรองเลีย้ งชีพสินสถาพร โดยให้ดำเนินการตามระเบียบในการจ่ายคืนของคณะกรรมการกองทุน
-ยกเลิกกองทุนเงินบำเหน็จและให้มกี ารจ่ายคืนเงินบำเหน็จและดอกเบีย้ ทีส่ ะสมไว้คนื เป็นรายคน
-ไม่มกี ารปรับฐานเงินเดือนใหม่ แต่เป็นการเพิม่ ส่วน ๐.๒ ตามสิทธิข์ องพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคน
ทั้งนี้ไม่กระทบการขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ต่อปี
-การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยอดงบประมาณทีส่ ำนักงบประมาณจัดสรรให้กบั มหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ หากสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ จึงจะสามารถดำเนินการตามมติ ก.บ.ม. และข้อเสนอจาก
สภาคณาจารย์และข้าราชการได้
 มรพส. รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนทัว่ ไป (ให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑ สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ห้องงานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว หรือสำนักงาน
คณะที่นักศึกษาสังกัด ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://saf.psru.ac.th ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน
การสมัครได้ท่ี งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สอบถามเพิม่ เติมโทรศัพท์
๐๕๕ - ๒๖๗ - ๐๐๐ - ๒ ต่อ ๙๖๐๒ และ ๐๕๕ - ๒๖๗๐๗๙

ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมสวนป่าทะเลแก้ว มรพส. วางแผนสร้างอาคารปฏิบตั ธิ รรม
เน้นความเรียบง่าย ประหยัดพลังงาน รองรับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าทะเลแก้ว มรพส.
เตรียมวางแผนขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯ ใช้พื้นที่ป่าสวนรัชมังคลาภิเษก (บริเวณเกาะกลางน้ำ ศาลเจ้าพ่อ
ทะเลแก้ว) สร้างอาคารปฏิบัติธรรม ขนาด ๕๐ ตารางวา
(ความจุไม่เกิน ๖๐ คน) เน้นความเรียบง่ายและประหยัด
พลังงาน เพือ่ รองรับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ ที่เริ่มด้วยฐานกาย, ฐานใจ
และฐานปัญญา ให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากร ทัง้ หน่วยงาน
ภายใน มรพส. และภายนอก โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ
ในวงเงินไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากการจัดตัง้ กองผ้าป่า
และการบริจาคและสมทบทุนจากผูม้ จี ติ ศรัทธา ประชาชน
ทั่วไป ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง จึงขอ
อนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

นักศึกษาครุศาสตร์ มรพส. สร้างชือ่ เสียงระดับประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ
โล่พระราชทานฯ การประกวดเล่านิทานสองภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ขอแสดงความชืน่ ชมยินดีกบั คณาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศการประกวดการเล่านิทานสองภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาครู
ระดับอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ได้รบั โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ เป็นกิจกรรม
ในงาน BRICC FESTIVAL 2019 ครัง้ ที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ เมือ่ วันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนของนักศึกษาครู เสริมสร้างกระบวนการคิดนอกกรอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษ
รวมทัง้ สามารถสร้างชือ่ เสียงแก่มหาวิทยาลัยให้เป็นทีป่ ระจักษ์ในระดับประเทศได้อกี ด้วย
 สำนักงานอธิการบดี มรพส. เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
กิจกรรม ๕ส. ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นสำนักงาน
ให้เกิดบรรยากาศทีน่ า่ ทำงาน มีความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ทำให้บุคลากรใช้ศกั ยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อหน่วยงาน
สำหรับกิจกรรม ๕ส. มีแนวคิด ดังนี้
สะสาง คือ การแยกของทีต่ อ้ งการออกจากของทีไ่ ม่ตอ้ งการ และขจัดของทีไ่ ม่ตอ้ งการทิง้ ไป
สะดวก คือ การจัดวางสิง่ ของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเพือ่ ความสะดวก และ ปลอดภัย
สะอาด คือ การทำความสะอาด เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และสถานทีท่ ำงานเป็นประจำ
สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดตี ลอดไป
สร้างนิสยั คือ การอบรม สร้างนิสยั ในการปฏิบตั งิ านตามวินยั ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

