ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ต้นเจ้าพระยาเกมส์…เกมส์กีฬาแห่งมิตรภาพ
 ผ่านไปแล้วกับการแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2559 ณ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ซึ่ ง สโมสรพนั ก งาน - เจ้ า หน้ า ที่ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงคราม ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่
ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย / หญิง เซปักตะกร้อ เปตองชาย / เปตองหญิง / เปตองคู่ผสม
แชร์บอลหญิง และสาวราวง ทั้งนี้ ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีก 3 ประเภท
ได้แก่ ชักเย่อ วิ่ งกระสอบ และวิ่งสามขา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา จานวนทั้งสิ้น 6 รางวัล ดังนี้
ชนิดกีฬา

ผลการแข่งขัน

1. เปตองชาย 3 คน

ชนะเลิศอันดับที่ 1

2. เปตองหญิง 3 คน

ชนะเลิศอันดับที่ 1

3.
4.
5.
6.

ทีมสาวราวง
ทีมกีฬาวิ่งสามขา
ทีมกีฬาวิ่งกระสอบ
ทีมขบวนพาเหรด

ชนะเลิศอันดับที่ 1
ชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 3

ผู้ลงแข่งขัน
นายฉลวย คาคง (งานยานพาหนะฯ กองกลาง)
นายสายชล หัวสี (งานยานพาหนะฯ กองกลาง)
นายภิรมย์ อ่าอ่อน (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
นางดาวเรือง ม่วงมัน (งานสวัสดิการ กองกลาง)
นางดวงกมล โตมิ (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
น.ส.ปนัดดา กุณนาฑล (บัณฑิตวิทยาลัย)
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 15 คน
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 10 คน
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 10 คน
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมทุกคน

ทั้งนี้ ในนามคณะกรรมการสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจาตามสั ญ ญา ขอขอบคุ ณผู้บริหารที่ใ ห้การ
สนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว และขอขอบคุณบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน ที่ได้ทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ จะ
เป็นสื่อกลางในการนาเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในโอกาสต่อไป 
คณะกรรมการสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ มรพส. ร่ว มงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชลอ วิจิตรพงษา บิดาของ ผอ.สุรินทร์ วิจิตรพงษา
(ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี) ณ วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในนาม
สโมสรฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววิจิตรพงษา มา ณ โอกาสนี้

ประมวลภาพการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร ครั้งที่ 7 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์”
ในแต่ละปี สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จะนาทีมบุคลากรเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด ตามการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าภาพจัดการแข่งขันในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ซึ่งในปี 2559 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับ
เกียรติการเป็นเจ้าภาพ บุคลากรของ มรพส. จึงได้รวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทั้งกีฬา
ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง ตะกร้อ
ชาย วอลเลย์บอลชายหญิง เปตอง
และทีมสาวราวง...ทุกฝ่ายต่างทา
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 

 เมื่อทาการลงแข่งขัน ก็ปฏิบัติ
ตามกฏกติก า ด้ว ยน้าใจนักกี ฬ า
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งใน 1 ปี จะมี
การจัดกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
เหนือเพียง 1 ครั้ง สาหรับในปี
2560 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ
เกียรติการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป 
 พร้อมทั้งการเตรียมการของ
ม.ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ที่ ต้ อ ง
เตรียมรับเป็นเจ้าภาพในปี 2561

สาระน่ารู.้ ..กับระเบียบสโมสรฯ 
สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดทาระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา พ.ศ. 2554 ,
2556 และ 2558 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของสมาชิก ซึ่งภายในระเบียบมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์หลายประเด็น
สพง.นิวส์ ฉบับนี้ จึงขอนาเสนอระเบียบ พ.ศ. 2554 หมวด 5(4) ในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยต้องเข้านอนรับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาล สมาชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือจานวน 500 บาท หรือเป็นกระเช้าเยี่ยมไข้ โดยสามารถรับได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง
และต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบ...สาหรับฉบับหน้าจะมีประเด็นใดที่เป็นประโยชน์ สพง.นิวส์ จะนาเสนอต่อไป

