ข่าวเด่นในฉบับ

ฉบับที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันจันทร์ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

?
?
?
?
?

กาซะลองผลัดใบ อบอุน่ ประทับใจ ผูกสัมพันธ์
เชิญชวนบริจาคโลหิต-ดวงตา-อวัยวะ ๑๑ ก.ย.
กำหนดการรับสมัครเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์
เชิญร่วมบริจาคสิง่ ของ “สนอ. ปันน้ำใจเพือ่ น้อง”
คมส. ประกวดดาว-เดือนภายในคณะสุดประทับใจ

สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าทีฯ่ มรพส. จัดงานเกษียณอายุราชการ
บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๓ ท่าน “กาซะลองผลัดใบ’๖๑”
สุดประทับใจ...ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ภายใต้บรรยากาศสีสนั สดใส

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มรพส. จัดงานมุทิตาจิต
ผูเ้ กษียณอายุราชการ “กาซะลองผลัดใบ” ประจำปี ๒๕๖๑ แนวคิดร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และสมาชิก สพง. เข้าร่วมงานจำนวนมาก สำหรับในปีนม้ี ผี เู้ กษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน คือ นางทิพมาตร์ เกตุเทศ,
นางสมพร สะกุลนี, นางสุพตั รา นาคทอง บรรยากาศภายในงานเต็มเปีย่ มด้วยความอบอุน่ มิตรไมตรี และความสนุกสนาน
ด้วยเสียงเพลงรำวงย้อนยุค เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสิ้นเดือนกันยายนนี้
ทัง้ นีเ้ ป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างสมาชิก สพง. ให้มคี วามแน่นแฟ้นมากยิง่ ขึน้ อันจะก่อให้เกิดความสำเร็จ
ในการทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนให้บริการนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พรุง่ นี้ (๑๑ก.ย.) เชิญชวนผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ในโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวติ เพือ่ นมนุษย์ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ

กำหนดการดำเนินการเลือกกรรมการจากข้าราชการและพนักงานเป็นกรรมการอุทธรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินการเปิดรับสมัครข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
เพือ่ เลือกเป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ ๑๐ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ดำเนินการรับเอกสารการสมัคร ณ ห้องงานวินยั และนิตกิ าร กองบริหารงานบุคคล
ชัน้ ๒ อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ดำเนินการตรวจสอบผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและจัดทำบัญชีรายชือ่ และประกาศ
รายชือ่ ผูส้ มควรได้รบั เลือก เพือ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการฯ
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ลงคะแนนล่วงหน้า
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการลงทะเบียนเลือกฯ โดยเลือกจากข้าราชการ-พนักงาน สายวิชาการ
จำนวน ๒ คน และข้าราชการ-พนักงาน สายสนับสนุน จำนวน ๒ คน
เพือ่ เป็นตัวแทนกลุม่ / นับคะแนน / ประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกฯ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ กองบริหารงานบุคคลจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่ออธิการบดี
เพือ่ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครัง้

มรพส. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) เริม่ ต้นเรียนด้วยความประทับใจ

เมือ่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป.
(เสาร์ - อาทิตย์) รุน่ ที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ภาคเช้า ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีอธิการบดี มรพส. เป็นประธาน, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา รวมถึงการสมัคร
I - passport และเก็บลายนิ้วมือโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศแยกคณะ

มรพส. เดินหน้าร่วมกับชุมชนสร้างโครงการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาเศษฐกิจพอเพียง
น้อมนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้หลักการ โคก-หนอง-นา โมเดล ปรับภูมทิ ศั น์ทำกิน

เมือ่ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย อาจารย์ศกั ดิช์ ยั เพชรสุวรรณ
ผูอ้ ำนวยการโครงการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำ ปรับวิถกี ารทำเกษตร
สูว่ ถิ พี อเพียง ณ บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจาก สำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
(สปก.) พิษณุโลก และมูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติ เพือ่ วางรากฐานนำปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง แนวคิดโคก-หนอง-นา โมเดล
นำองค์ความรูม้ าถ่ายทอดสูน่ กั ศึกษา เพือ่ นำไปพัฒนาวิถชี วี ติ และพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ให้มคี วามยัง่ ยืนต่อไป
สนอ.เชิญชวนบริจาคสิง่ ของเครือ่ งใช้จำเป็น-ทุนทรัพย์
สำนักงานอธิการบดี มรพส. ขอเชิญชวนทุกท่าน
บริจาคสิ่งของจำเป็นหรือทุนทรัพย์ เพื่อให้การช่วยเหลือ
เด็กหญิงและสตรีที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ภายใต้โครงการ “สนอ.ปันน้ำใจเพือ่ น้อง” เพือ่ เสริมสร้าง
กำลังใจให้นอ้ งๆ ได้ฟน้ื ฟูสภาพจิตใจให้กลับมาเป็นคนดี
ทีม่ จี ติ ใจเข้มแข็งได้โดยเร็ว
สำหรับสิง่ ของ เครือ่ งใช้ทจ่ี ำเป็น อาทิ ผ้าอนามัย,
โรลออน, แป้ง, ยาสีฟนั , ของใช้สว่ นตัว สำหรับผูห้ ญิง ฯลฯ
หรือทุนทรัพย์ ผูส้ นใจสามารถ บริจาคได้ท่ี กล่องรับบริจาค
ซึง่ ตัง้ อยูส่ ำนักงานคณะ/หน่วยงานทีท่ า่ นสังกัด ภายในวันที่
๒๑ ก.ย. ๖๑ หรือบริจาคได้ท่ี งานประชาสัมพันธ์ ชัน้ ๑
อาคารทีปวิชญ์ มรพส. โดยทีมงานสำนักงานอธิการบดี
จะนำไปมอบแก่น้องๆ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) พิษณุโลก
ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

เวที ค้นหา ดาว - เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
สวยงามตระการตา ในธีมงาน “Fairy Tale in the memory”
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คว้าตำแหน่งดาว - เดือน คมส. ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. จัดงานเลี้ยง Sport Night
และการประกวดดาว - เดือนประจำคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “เทพนิยายในความทรงจำ” Fairy Tale in the Memory
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ผศ.ปถมา เอี่ยมสอาด คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ร่วมชมความสามารถ และเป็นกำลังใจแก่นกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี ๑ เสริมสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ภายในคณะ
สำหรับการจัดประกวดดังกล่าว เป็นไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน นักศึกษาตัวแทนแต่ละสาขาวิชา
แสดงความสามารถอย่างโดดเด่น สร้างความประทับใจให้แก่ผเู้ ข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี โดยมีผลการประกวด ดังต่อไปนี้

ผลการประกวด “ดาว - เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดาว

เดือน

ชนะเลิศ : น.ส.ปาลิตา ทิพย์คนู อก (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชนะเลิศ : นายนัทธพงศ์ ทิพเพนฮาเวอ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

รองฯ อันดับ ๑ : น.ส.พลอยชมพู คงถาวร (ภาษาจีน)

รองฯ ๑ / popularvote : นายสิทธิชยั โหกลัด (ภาษาไทย)

รองฯ อันดับ ๒ / popular vote : น.ส.ณัฐมล พรมรอด (ภาษาไทย)

รองฯ ๒ : นายสรวิชญ์ ประดาพล (ภาษาจีน)

รางวัลพิเศษ Best skin by HER & HIS : น.ส.กัลยรัตน์ ตาลอิสาร (อังกฤษ) และนายสิทธิโชค สิทธิเจริญ (อังกฤษ)

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทีป่ รึกษา : ผศ.วราภรณ์ ซือ่ ประดิษฐ์กลุ
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธศิ ปรุงศักดิ,์ จิรชั ยา วัลลิยะเมธี, อนาวิล เรือนวงค์

