ฉบับที่ ๑๓๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
****************************************************************************
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. จัดประชุมภาคีหน่วยอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิน่ กลุม่ จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักจัดการสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุม
ประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม (๗๖ จังหวัด)
ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ โดยในพิธเี ปิดได้รบั เกียรติจาก
ดร.รวีวรรณ ภูรเิ ดช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นประธาน
โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. เป็นผูก้ ล่าวรายงาน รวมถึงแขกผูท้ รงคุณวุฒิ ภาคีอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โอกาสเดียวกันนี้ มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่หัวหน้า
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และ
ผูท้ ำคุณประโยชน์ให้หน่วยอนุรกั ษ์ฯ จำนวนทัง้ สิน้ ๑๖ ท่าน ทัง้ นี้ การจัดประชุมดังกล่าว ถือเป็นการกระตุน้ และส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ อีกทั้งเป็นการประสานงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้าง
ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการทำลายความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น รวมทั้งติดตาม
การดำเนิ น งานของหน่ ว ยอนุ ร ั ก ษ์ ฯ ในแต่ ล ะจั ง หวั ด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม จาก ๗๖ จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ คน

ขอเชิญสมาชิก สอพ. ร่วมงานกีฬาสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคเหนือ
“สักใหญ่เกมส์” ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ นายกสโมสรอาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม แจ้งให้ทราบว่า สโมสรฯ
มรพส. จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุม่ ภาคเหนือ “สักใหญ่เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยทำการแข่งขัน ๑๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ๗ คน วอลเลย์บอลทีมผสม แชร์บอลทีมหญิง เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล
หมากรุกชาย หมากฮอสชาย / หญิง เพนท์บอล เทเบิลเทนนิสชาย - หญิง / ประเภททีมชาย เปตองประเภททีมชาย / หญิง
เทนนิสประเภทคู่ผสม / ประเภททีมชาย สนุกเกอร์ประเภทเดี่ยว / คู่ และแบดมินตันคู่ผสม โดยมีนักกีฬาและกอง
สนับสนุน ๑๓๐ คน
ทั ้ ง นี ้ จะออกเดิ น ทางไปยั ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ในวั น ที ่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ จาก มรพส. ส่ ว นทะเลแก้ ว
เวลา ๐๙.๐๐ น. และออกจากส่วนวังจันทน์ เวลา ๐๙.๓๐ น ในการนี้ สโมสรฯ จะมอบเสือ้ ให้แก่สมาชิกทุกคน (๔๕๐ คน)
โดยแจกไปยังคณะ สำนัก และหน่วยงานของสมาชิกฯ หากมีข้อขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว (วันที่ ๒๓ มกราคม ใส่เสือ้ สีเขียวงานกีฬามะขามหวานเกมส์
หรือเสือ้ อืน่ ๆ โทนสีเขียว, วันที่ ๒๔ มกราคม ใส่เสือ้ สีเขียว สักใหญ่เกมส์ )

แจ้งสมาชิกฯ ต่อประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลหมูข่ องบริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดสวัสดิการ
“โครงการประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลหมูใ่ ห้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา” เพือ่ เป็นหลักประกันความมัน่ คงให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และครอบครัว ซึ่งกรมธรรม์เดิมที่มีผลคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๑๒.๐๐ น. และสิ้นสุดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งในขณะนี้ใกล้สิ้นสุดลงแล้ว
จึงต้องสำรวจความประสงค์การขอต่ออายุประกันของสมาชิกผูเ้ อาประกันเดิม โดยสามารถส่งใบคำขอเอาประกันต้นฉบับ
ที่ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ไปยัง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๖๓/๒
ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โดยระบุมมุ ซองจดหมาย “โครงการประกันอุบตั เิ หตุ” ซึง่ บริษทั ฯ
จะดำเนินการส่งบัตรประจำตัวผูเ้ อาประกันเป็นรายบุคคลภายใน ๓๐ วัน ไปยังสถานศึกษา หรือหน่วยงานของผูเ้ อาประกัน
แล้วแต่กรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนั ก งานคณะกรรมการ สกสค. กลุ ่ ม ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก าร
โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๘๑ - ๗๒๓๔ หรือ บมจ.ทิพยประกันภัย โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๓๙ - ๒๐๐๖, ๐ - ๒๒๓๙ - ๒๑๖๘
เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทีป่ รึกษา : ผศ.วราภรณ์ ซือ่ ประดิษฐ์กลุ
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธศิ ปรุงศักดิ,์ จิรชั ยา สูงตรง, อนาวิล เรือนวงค์

