ฉบับที่ ๑๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
วันจันทร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
*********************************************************

รำลึก ๑๔ กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”
     
      

นที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือได้วา่ เป็นวันราชภัฏ โดยมีประวัตคิ วามเป็นมาของวันราชภัฏ โดยสรุปดังนี้

เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสมัยที่ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ได้มมี ติให้วทิ ยาลัยครู
ทัว่ ประเทศได้ขยายขอบเขตการจัดการศึกษา ซึง่ แต่เดิมมีลกั ษณะเป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง ให้สามารถจัดการศึกษา
ให้กว้างขวางขึน้ กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้ (ต่อมาเปลีย่ นเป็นสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (สรภ.))
จึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลและเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานนามใหม่แก่วทิ ยาลัยครูทกุ แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ นับเป็นสิรมิ งคล
และเป็นเกียรติสงู สุดแก่สถาบันราชภัฏ
และต่อมาในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ได้มพี ระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้อญ
ั เชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏและได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๔๗
ส่งผลให้สถาบันราชภัฏทัว่ ประเทศได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นสิง่ ทีน่ ำ
ความภาคภูมใิ จสูงสุดมาสูช่ าวมหาวิทยาลัยราชภักทัว่ ประเทศ ซึง่ จะสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจของอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์
ชาวราชภัฏทุกคน รูส้ กึ ปลืม้ ปิตแิ ละเทิดทูนนาม “ราชภัฏ” ตลอดจน “ตราสัญลักษณ์” ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
อีกทั้งยังยึดถือเป็นหลักชัยในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติมาโดยตลอด ซึ่งเป็น
การดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ทีท่ รงประกอบพระราชกรณียกิจเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
Ëนางบุษยมาศ แสงเงิน ผอ.กองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทราบว่า ด้วยในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยจะมีพิธีการสำคัญ ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องสวมชุดเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยจะต้องมีหมวกสำหรับใส่ในชุดเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น กบค. จึงขอให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกท่าน มาดำเนินการเลือกขนาดหมวก ในวันนี้ (๑๔ ก.พ.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล ชัน้ ๒ อาคารทีปวิชญ์ มรพส.ส่วนทะเลแก้วËËËËËËËËËË



 ⌫⌦   
    
⌫    ⌫ 

วันเสาร์ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔
วันอาทิตย์ท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔
วันจันทร์ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

๑๑.๓๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๑.๓๐ น.
๑๕.๐๐ น.

เวลา ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
ดร.ลำเนา เอีย่ มสอาด ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า เนือ่ งจากสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จะจัดเสวนาสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยประมาณ เดือน
เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพือ่ ให้ได้หวั ข้อทีต่ รงกับความสนใจและความต้องการของอาจารย์ ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือ
จากคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยทุกท่าน ตอบแบบสำรวจเเกีย่ วกับประเด็นทีจ่ ะเสวนากัน ซึง่ ในขณะนีไ้ ด้สง่
แบบสำรวจไปยังคณะหรือหน่วยงานทีท่ า่ นสังกัดแล้ว (โปรดตอบและส่งคืนให้กบั หน่วยงานของท่านโดยเร็ว จักขอบคุณยิง่ )
ทัง้ นีท้ างสภาคณาจารย์ฯ จะได้นำไปวิเคราะห์และสรุปผล เพือ่ นำไปกำหนดเป็นประเด็นการจัดเสวนาต่อไป

   
 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : รำลึกอดีต ดูปัจจุบัน วาดฝันสู่อนาคต”
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศริ สิ ภุ า เอมหยวก ผูอ้ ำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรือ่ ง
“มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม: รำลึกอดีต ดูปจั จุบนั วาดฝันสูอ่ นาคต” เพือ่ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุยเดช และเพือ่ เป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบ ๘๕ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม เนือ่ งจากวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพราะเป็นวันที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุยเดชฯ ทรงพระราชทาน “ตราพระราชลัญจกร” ซึง่ เป็นตราประจำพระองค์ให้เป็น
ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้กบั มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทัว่ ประเทศ การเสวนาวิชาการในครัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี เป็นผูด้ ำเนินการเสวนา โดยมีผเู้ ข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.สว่าง ภูพ
่ ฒ
ั น์วบิ ลู ย์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ไพรัช พืชพันธุ์ และ ดร.ดวงนภา สราญรมย์ เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาให้กบั
บุคลากรทีส่ นใจทุกระดับให้ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ ประวัตคิ วามเป็นมาตัง้ แต่อดีต จนถึงปัจจุบนั และทิศทางการพัฒนา ในอนาคต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม สวบ.จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผูส้ นใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ
และชมนิทรรศการ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักวิทยบริการฯ

