ข่าวเด่นในฉบับ

ฉบับที่ ๑๔๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
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นักศึกษาครุศาสตร์ คว้ารางวัลบล็อกดีเด่น
เริม่ แล้ว กวดขันวินยั จราจร ๗ วันอันตราย
วจท. ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
GSB Start Up โจทย์ประจำเดือนเมษายน’๖๒
นักกีฬายูยติ สู มรพส. ติดหนึง่ ในทีมชาติไทย

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรพส. คว้ารางวัล “บล็อกดีเด่น” จากประเทศมาเลเซีย
ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในกลุม่ ประเทสอาเซียน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทส่ี ามารถคว้ารางวัล “บล็อกดีเด่น” จากประเทศมาเลเซีย
ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project ผลงานแห่งความภาคภูมใิ จนีเ้ ป็นของนายภัทรพงษ์ ภูท่ บั ทิม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ทีร่ ว่ มส่งแฟ้มผลงานการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในกลุม่ ประเทศอาเซียน “Pre-Service Student Teacher
Exchange in Southeast Asia (7th SEA-Teacher)” ณ มหาวิทยาลัย Saint Louis University ประเทศฟิลปิ ปินส์
โดยมี ว่าทีเ่ รืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรืน่ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสหการ เป็นผูแ้ ทนเข้ารับรางวัลในนาม
มรพส. ณ University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนนักศึกษา
เพือ่ ช่วยในการส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับสากลต่อไป

สำนักงานอธิการบดี มรพส. ประกาศผลรางวัลกิจกรรม ๕ ส หน่วยงานภายในอาคารทีปวิชญ์
ก้าวสูก่ ารเป็นหน่วยงานต้นแบบการปรับพฤติกรรมสอดรับนโยบายสำนักงานสีเขียว
ประกาศผลแล้ว..สำนักงานอธิการบดี มรพส. จัดการประกวดกิจกรรม ๕ส. หน่วยงานภายในอาคารทีปวิชญ์
เพือ่ กระตุน้ ความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานร่วมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสูก่ ารเป็น สำนักงานสีเขียว (Green Office)
จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หลังลงพืน้ ทีส่ ำรวจบริเวณห้องสำนักงานต่างๆ
ผลการประกวด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ : กองนโยบายและแผน (เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร)
รองชนะเลิศ ๑ : งานตรวจสอบภายใน (เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร)
รองชนะเลิศ ๒ : งานเลขานุการ
(เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร)
รองชนะเลิศ ๓ : งานพัสดุกลาง
(เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร)
ทัง้ นี้ จะมีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัลต่างๆ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

เริม่ แล้ว.. กวดขันวินยั จราจร ๗ วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

เมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายพิพฒ
ั น์ เอกภาพันธ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม
รณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัยรักษาวินยั จราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ในการนี้ นางเพ็ญศรี มีพยุง ผูอ้ ำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. เป็นผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในกิจกรรมดังกล่าว ซึง่ มีการปล่อยขบวนรถตำรวจและเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยทางถนน เริม่ ต้นการดูแลความเรียบร้อย
แก่พน่ี อ้ งประชาชนทีใ่ ช้รถใช้ถนนในช่วง ๗ วันอันตราย มุง่ ลดจำนวนการเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ เป็นสาเหตุของการสูญเสียชีวติ
และทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ ในช่วง ๗ วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดพิษณุโลกปีทผ่ี า่ นมา พบว่าเกิดอุบตั เิ หตุจำนวนมาก
ขอให้ผู้สัญจรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนขับรถด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
มีนา้ํ ใจในการเดินทาง หากพบอุบตั เิ หตุ โทร. ๑๖๖๙ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เพือ่ ลดอุบตั เิ หตุให้เป็นศูนย์

จากขยะไร้คา่ สูแ่ ฟชัน่ โชว์หน้ากระดานดำ..กิจกรรมในห้องเรียนสุดปัง ! โดยนักศึกษารุน่ ใหม่

ปิดท้ายปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ กับกิจกรรมบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วม โดยหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิน่ มรพส.
โดยมี อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์ และอาจารย์ไชยรัตน์ ศิรนิ คร เป็นผูส้ อน จัดการประกวดเครือ่ งแต่งกายรีไซเคิล
ซึ่งต้องประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้หรือเศษวัสดุ เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าสิ่งรอบตัว และร่วมใจกันรณรงค์แก้ปัญหา
สิง่ แวดล้อม อันจะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน และลดปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ จากฝีมอื มนุษย์ บูรณาการความคิดสร้างสรรค์
ประดิษฐ์เป็นชุดแฟชั่นโชว์ที่สามารถนำมาใช้ออกงานอย่างมีสีสัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษา
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้กิจกรรมเสริมเป็นสื่อกลาง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๘
อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.) มรพส. เมือ่ วันที่ ๓ เมษายนทีผ่ า่ นมา

วจท. เปิดวิสยั ทัศน์ใหม่แก่คณาจารย์สงั คมสงเคราะห์ศาสตร์ ผสานภาคีสคู่ วามเข้มแข็ง

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณาจารย์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิน่
มรพส. ร่วมประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครัง้ ที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
ครัง้ ที่ ๓ ในงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ณ องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย “World Social Work Day 2019”
Promoting the Importance of Human Relationships United Nations Conference Centre, Bangkok Thailand
โดยทีมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผสานมิตภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว อาทิ สมาพันธ์นกั สังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ International Federation of Social
Workers Asia-Pacific Region (IFSW Asia-Pacific), สมาคมสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ภมู ภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ
Association of Schools of Social Work Asia-Pacific Region (IASSW), องค์การกองทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF,
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ซึง่ นับว่าเป็นองค์กรทีม่ พี นั ธกิจสำคัญในการขับเคลือ่ นด้านการพัฒนาสังคม อันจะนำไปสูก่ ารบูรณาการสูก่ ารเรียนการสอนได้

เชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์ ๒๕ เมษายน นี้

มรพส. พัฒนาศูนย์ออกกำลังกายไม่หยุดยัง้ เพือ่ บริการประทับใจแก่ผรู้ กั สุขภาพ

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิสด้านกีฬา มรพส. ดูแลและใส่ใจด้านความปลอดภัย
ของศูนย์ออกกำลังกายแก่บคุ ลากร นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปทีเ่ ข้ารับบริการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการทำความสะอาด
สระว่ายน้ำ พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพือ่ ให้เกิดสุขอนามัยและความปลอดภัยสูงสุด
ตลอดจนมีการตีเส้นสนามฟุตบอล สนามกีฬาพระองค์ดำ เพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่รองรับการแข่งขันในระดับมาตรฐาน
และพร้อมให้บริการผูร้ กั สุขภาพ อันจะนำไปสูก่ ารเป็นสถานทีเ่ อือ้ ต่อการเพิม่ พูนคุณภาพชีวติ ของประชาชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง

มรพส. เชิญชวนนักศึกษาทีม่ ี ไอเดียเจ๋ง .. ไอเดีย WOW.. ไอเดียสร้างสรรค์
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด SMART START IDEA by GSB Start up
โจทย์ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ “IDEA WOW สร้างสรรค์ ธุรกิจพิชติ ASEAN”
มรพส. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวน
นักศึกษาส่งผลงานสร้างสรรค์ ผ่านคลิปวีดีโอใน
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
โดยโจทย์ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ คือ “Idea
WOW สร้างสรรค์ธรุ กิจ พิชติ ASEAN” นักศึกษา
ทีส่ นใจร่วมส่งผลงานง่าย ๆ เพียงกด like และ Share
โพสต์จาก Facebook : GSB SMEs Startup
พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ จากนั้นถ่ายคลิป VDO
สุด WOW ความยาวไม่เกิน ๓ นาที และส่งคลิป
ให้ผปู้ ระสานงานกิจกรรม Smart Start Idea byGSB
Startup ประจำมหาวิทยาลัย ได้ท่ี e-mail : qa.psru@gmail.com ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ สอบถามเพิม่ เติม
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มรพส. โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๖๗๐๐๐ ต่อ ๙๒๔๐
u u มรพส. เปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่ ภาคกศ.ป.ป. (วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ )
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนือ่ ง) รุน่ ที่ ๒๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รับสมัครตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไปถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผูส้ นใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์
http://reg.psru.ac.th/reg2018/ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี กองบริการการศึกษา โทร.
๐๕๕-๒๖๗๐๕๐ และ Fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

๒ นักกีฬายูยติ สู มรพส. ได้รบั คัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ลงสนามแข่งขัน
สร้างผลงานอย่างต่อเนือ่ งสำหรับทัพนักกีฬาประเภทต่างๆ ของ
มรพส. ล่าสุด..นายสุรเชษฐ์ มีกาย นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ และนายรัฐชานนท์ ปั๋นจา สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มรพส. สามารถพัฒนา
ความสามารถตนเอง จนได้รบั สิทธิจ์ ากสมาคมยูยติ สูแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยติ สูนานาชาติรายการ UNIVERSITY WORLD
CUP JU JITSU/ Jiu-Jitsu/BJJ ในนามทีมชาติไทยในระดับอุดมศึกษา
ซึง่ มีกำหนดลงสนามแข่งขันระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่
มรพส. ขอแสดงความชืน่ ชมยินดีแก่นกั กีฬาทัง้ ๒ คน ทีส่ ร้างชือ่ เสียงแก่มหาวิทยาลัย และใช้ความมุง่ มัน่ อดทนในการฝึกฝน
จนสามารถได้รบั การพิจารณาเป็นตัวแทนของประเทศไทย ลงสนามเพือ่ ชิงชัยทัดเทียมในระดับนานาชาติ เชิญชวนทุกท่านร่วมส่ง
กำลังใจแก่นกั กีฬาในช่วงเวลาการแข่งขัน โดยผลการแข่งขัน ข่าวสารศรีพบิ ลู ฯ จะนำมารายงานต่อไป
เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทีป่ รึกษา : ผศ. ดร. อุษณีย์ เส็งพานิช
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธศิ ปรุงศักดิ,์ จิรชั ยา วัลลิยะเมธี, อนาวิล เรือนวงค์

