ข่าวเด่นในฉบับ

ฉบับที่ ๑๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันจันทร์ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

" พิธีลงนามความร่วมมือ ZerO Accident
" คมส.จัดพิธปี ล่อยคาราวานต้านภัยหนาว
" ควจ.จัดกิจจกรมต้านภัยหนาวครัง้ ที่ ๗
" สาขาท่องเทีย่ วฯ ได้รบั งานวิจยั ดีเด่น ๕๔

เมือ่ วันที่ ๒๑ ธ.ค.ทีผ่ า่ นมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์
องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “๘๔ พรรษา ประโยชน์สขุ สูป่ วงประชา” โดย นายปรีชา เรืองจันทร์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก
พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ รวมทัง้ ดร.สว่าง ภูพ่ ฒ
ั น์วบิ ลู ย์ อธิการบดี และคณะผูบ้ ริหาร เข้าร่วมต้อนรับและร่วมพิธี
เปิดงาน นอกจากนี้ อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการแสดงเทิดพระเกียรติฯ พิธเี ปิดงานดังกล่าว
การจัดงานครัง้ นี้ สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักงานราชเลขาธิการ มูลนิธชิ ยั พัฒนา และสำนักงบประมาณ รวมถึง
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาฯ และโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริทส่ี ำคัญในภูมภิ าคต่างๆ ร่วมกันจัดขึน้ จำนวน ๑๐ ครัง้ โดย
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพือ่ เผยแพร่
พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีม่ พี ระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อปวงชนชาวไทย ทีม่ แี นว
พระราชดำริในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนอยูด่ มี สี ขุ
ซึ่ง สำนักงาน กปร. จัดนิทรรศการที่มีชีวิต แสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อันเกิดจากมรดกทางความคิดให้แก่ประชาชน ผ่านโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริดว้ ยเทคนิค
พิเศษต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างฉาก
จำลองบรรยากาศพืน้ ทีข่ องผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงผลงานทีส่ ามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้จริงและยัง่ ยืนจากพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี วี ติ จากศูนย์การพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ทัง้ ๖ แห่งทัว่ ประเทศ รวมทัง้
การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ๔ มิติ
นอกจากนี้ในช่วงพิธีเปิดมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ และจะขยายผลให้เคเบิลทีวที อ้ งถิน่ รวมถึง
วิทยุชมุ ชนเพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สำหรับบรรยากาศทัว่ ไปมีสว่ นราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเนืองแน่นตลอดการจัดงานทัง้ ๓ วัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม และบริษทั เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ดำเนินกิจกรรมเพือ่ รณรงค์ลด
อุบตั เิ หตุทางถนนในโครงการ “ อุบตั เิ หตุเป็นศูนย์ เริม่ ทีต่ วั คุณ ZerO Accident” โดยเชิญ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรรมนูญ เพชรบุรกี ลุ ผูบ้ งั คับการสถานี
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ดร. สว่าง ภูพ
่ ฒ
ั น์วบิ ลู ย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม คุณอารักษ์
พรประภา กรรมการบริหาร บริษทั เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมคาราวานรณรงค์
สวมหมวกนิรภัยในมหาวิทยาลัย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารทีปวิชญ์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว
ซึง่ โครงการดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ สร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินยั จราจรให้แก่บคุ ลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ และสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง รวมทัง้ เสริมสร้างทักษะความชำนาญเพือ่ การขับขี่
อย่างปลอดภัย อีกทัง้ เป็นการสนองนโยบายภาครัฐ ในการลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ดร.สว่าง ภูพ
่ ฒ
ั น์วบิ ลู ย์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ยินดีและเต็มใจ ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ร่วมดำเนินกิจกรรมทีด่ แี ละเป็นประโยชน์ตอ่ เยาวชน และอย่างทีท่ กุ คนทราบว่า การเกิดอุบตั เิ หตุเป็นสาเหตุสว่ นหนึง่ มาจาก
การขับขีท่ ไ่ี ม่ถกู วิธี และครัง้ นีถ้ อื เป็นโอกาสทีด่ สี ำหรับนักศึกษารวมทัง้ บุคลากรมหาวิทยาลัย ทีจ่ ะได้เรียนรูว้ ธิ กี ารขับขีท่ ถ่ี กู ต้อง
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะปฎิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อยลง และจะเป็นมหาวิทยาลัย Zero Accident ในที่สุด”
โครงการนี้ จะเริม่ ดำเนินการตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๔ นี้ จนถึง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ ๓ ปี
และจะมีการประเมินผลงานโครงการร่วมกันระหว่าง กิจชัยฮอนด้าและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ทุกๆ ๖ เดือน ต่อไป

เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ ผอ.สนอ.และคณะ
นำของขวัญมอบให้แก่อธิการบดี เนือ่ งใน
เทศกาลปี ใ หม่ ๒ ๕๕๕ ซึ่งอธิการบดี
ได้อวยพรขอให้ทุกท่านมีความสุขและ
ประสบความสำเร็จในปี ๒๕๕๕

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดกิจกรรมต้านภัยหนาวโรงเรียนท่าหินลาด
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ขอให้นกั ศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๑, ๕๒
ลงทะเบียนอบรมเสริมทักษะความรู้
โครงการทดสอบความรูพ้ น้ื ฐาน ๓ รายวิชา

ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
ดูรายละเอียดได้ท่ี www.psru.ac.th
หรือ ติดต่อสอบถามได้ท่ี ศูนย์ It
โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ ต่อ ๙๔๐๒
หรือ ๐-๕๕๒๖-๗๒๐๒ ต่อ ๑๐๙

เมือ่ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคาร ม.
ดร.สว่าง ภูพ่ ฒ
ั น์วบิ ลู ย์ อธิการบดี เป็นประธานพิธปี ล่อยขบวน
รถโครงการ คมส.ต้านภัยหนาว โดยนำ คณะอาจารย์และ
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ จะนำสิง่ ของต่าง ๆ ไปมอบและ
ทำกิจกรรม ณ โรงเรียนท่าหินลาด ต.เนินเพิม่ อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
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สนับสนุนพัฒนาการท่องเทีย่ วชุมชนบ้านใหม่รอ่ งกล้า จนได้รบั รางวัลโครงงานวิจยั ดีเด่น ปี ๕๕
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว คณะวิทยาการจัดการ แจ้งว่า ตลอดระยะเวลา ๓ ปี แห่งการเป็นพีเ่ ลีย้ ง ฟูมฟัก ดูแล
และสนับสนุนเสริมด้วยกระบวนการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ( CBR : Community Based Research) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงครามให้แก่ชนชายขอบ (ชุมชนม้งบ้านใหม่รอ่ งกล้า) จนสร้างการเปลีย่ นแปลงเป็นเมล็ดพันธุแ์ ห่งปัญญาของ
แผ่นดินทีส่ ามารถพัฒนาการท่องเทีย่ วของชุมชนตนเองให้เป็นทีย่ อมรับ ต่อสาธารณชนและนักท่องเทีย่ ว ล่าสุดผลการตัดสิน
จากเมธีอาวุโสของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สวก.) ลงมติให้โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วของชุมชน
บ้านใหม่รอ่ งกล้า ได้รบั รางวัลโครงการงานวิจยั ดีเด่น ปี ๒๕๕๔ ซึง่ จะเข้ารับรางวัลในวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรม Imperial Queen Park กรุงเทพมหานคร
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) พัฒนา
ชุมชนโบราณเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ชุมชนนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และเครือข่ายชุมชนเนินเพิม่ อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก ให้สามารถจัดการท่องเทีย่ วด้วยกระบวนการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ เช่นเดียวกับชุมชนบ้านใหม่รอ่ งกล้าต่อไป

เมือ่ วันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทีผ่ า่ นมา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการ “วิทยาการร่วมใจ
ปันน้ำใจต้านภัยหนาว ครัง้ ที่ ๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ตำบลเนินเพิม่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผอู้ ำนวย
โรงเรียน นักเรียน และผูป้ กครอง ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ สำหรับการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมครัง้ นี้ คณะวิทยาการจัดการ
โดยอาจารย์จงกล เพชรสุข รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะคณาจารย์และนักศึกษา นำสิง่ ของทีไ่ ด้รบั บริจาค
และอุปกรณ์การเรียนมอบให้โรงเรียนบ้านหนองแห้ว นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพือ่ ผ่อนคลายให้แก่เด็ก
นักเรียน และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสนุกสนานและเป็นกันเอง สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิม้
และความสุข ให้แก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดียง่ิ ทางคณะ
จึงขอขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ
และผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่านทีท่ ำให้กจิ กรรมประสบความ
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทกุ ประการ มา ณ โอกาสนี้

