¢èÒÇà´è¹ã¹©ºÑº

©ºÑº·Õè òñõ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõ÷ ÇÑ¹¨Ñ¹·Ãì·èÕ ññ ¾ÄÉÀÒ¤Á òõõø

" á¨é§à»ÅÕÂè ¹¡ÓË¹´¡ÒÃ¾Ô¸¾Õ ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔ--ÒºÑμÃ
" ÃèÇÁà»ç¹¡ÓÅÑ§ã¨ãËé ¹È.ÁÃ¾Ê.ªÔ§áªÁ»ìäÁ¤ì·Í§¤Ó
" ¼Ùºé ÃÔËÒÃ ÁÃ¾Ê.ËÒÃ×Íá¹Ç·Ò§ÍÍ¡áººÊÔ§è ¡èÍÊÃéÒ§
" àªÔ-ªÇ¹ÃèÇÁáÊ´§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ “I SEEC” 2015
" »ÃÐ¡ÒÈÃÒÂª×Íè ÊÃÃËÒ¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ

แจ้งเปลีย่ นแปลงกำหนดการงานพิธรี บั พระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๘
มรภ. พิบลู สงคราม เข้ารับฯ วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ตามทีไ่ ด้มกี ารเปลีย่ นแปลงห้วงเวลา พิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ นัน้ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้แจ้งกำหนดการงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่
๑๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
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ã¹ÊèÇ¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ ¨Ðà¢éÒÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔ - -ÒºÑ μ Ãã¹ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè òð
μØÅÒ¤Á òõõø àÇÅÒ ññ.óð ¹. ³ ËÍ»ÃÐªØÁ·Õ»§Ñ ¡ÃÃÑÈÁÕâªμÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁè áÅÐ¨ÐÁÕ¾¸Ô «Õ Íé ÁÃÑºÏ
ÃÐËÇèÒ§ÇÑ¹·Õè ñö - ñø μØÅÒ¤Á òõõø ³ ËÍ»ÃÐªØÁÈÃÕÇªÔÃâªμÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÅÙ Ê§¤ÃÒÁ ÊèÇ¹·ÐàÅá¡éÇ
·Ñ§é ¹Õé ËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁ¤×ºË¹éÒà¡ÕÂè Ç¡Ñº¾Ô¸´Õ §Ñ ¡ÅèÒÇ ¢èÒÇÊÒÃÈÃÕ¾ºÔ ÅÙ Ï ¨Ðá¨é§ãËé·ÃÒºã¹âÍ¡ÒÊμèÍä»

ร่วมส่งกำลังใจ - โหวต นักศึกษา มรพส. รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ
รายการ “ªÔ§ªéÒÊÇÃÃ¤ìäÁ¤ì·Í§¤Ó” พร้อมเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดคนล่าสุด

¹ÒÂ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì ËÒ-ÀÔÃÁÂì ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒªÑ¹é »Õ·èÕ ó ÊÒ¢ÒÇÔªÒ´¹μÃÕÊÒ¡Å ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃìáÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃì
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÅÙ Ê§¤ÃÒÁ ä´éà¢éÒÃèÇÁ»ÃÐ¡Ç´ÃéÍ§à¾Å§ã¹ÃÒÂ¡ÒÃªÔ§ªéÒÊÇÃÃ¤ìäÁ¤ì·Í§¤Ó·Ò§ªèÍ§àÇÔÃ¤ì ¾éÍÂ·ÕÇÕ
ล่าสุดได้ผ่านเข้าสู่รอบ ๔ คนสุดท้ายจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ ซึ่งเทปรายการรอบชิงแชมป์จะออกอากาศในÇÑ¹·Õè
òó - òô ¾ÄÉÀÒ¤Á òõõø และ ÇÑ¹·Õè óð ¾ÄÉÀÒ¤Á òõõø μÑ§é áμèàÇÅÒ ñø.óð ¹. à»ç¹μé¹ä» สำหรับผูท้ ไ่ี ด้ผา่ น
เข้ารอบ ๔ คนสุดท้าย จะได้รับรางวัลพร้อมเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดยุ้งข้าวเร็คคอร์ด โดย¹ÒÂ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì กล่าวว่า
“ÁÒ¶Ö§¨Ø´¹Õäé ´é´Çé Â¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ¾ÂÒÂÒÁ áÅÐ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ áÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨¨Ò¡à¾×Íè ¹ æ ¾Õè æ ¹éÍ§ æ
ÃÇÁ¶Ö§»ÃÐªÒª¹¼Ùãé Ëé¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ø¡¤¹ ·Õ·è ÓãËéÁâÕ Í¡ÒÊ¡éÒÇÁÒ¶Ö§¨Ø´¹Õäé ´é ¨Ö§¢Í¢Íº¤Ø³·Ø¡·èÒ¹ÁÒ ³ âÍ¡ÒÊ¹Õé áÅÐã¹ÇÑ¹
á¢è§¢Ñ¹ÃÍºªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ ¢Í¡ÓÅÑ§ã¨¨Ò¡·Ø¡·èÒ¹ ÃèÇÁà»ç¹áÃ§àªÕÂÃì Êè§¡ÓÅÑ§ã¨ áÅÐÃèÇÁâËÇμãËé¼Á´éÇÂ¹Ð¤ÃÑº ¢Íº¤Ø³¤ÃÑº”
จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมโหวตให้คะแนนในวันที่รายการออกอากาศ ซึ่งจะมีการตัดสินผู้ชนะเลิศด้วยคะแนน
จากการส่ง SMS â´Â¨ÐÃÇÁ¤Ðá¹¹âËÇμã¹ÇÑ¹ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ´Ñ§¡ÅèÒÇ ·Ñ§é ó ÇÑ¹ คือวันที่ ๒๓ - ๒๔ และ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจนักศึกษา มรพส. ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพียรพยายาม และเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยฯ ข่าวสารศรีพบิ ลู ฯ ขอแสดงความชืน่ ชม และเป็นกำลังใจ มา ณ โอกาสนี้

X X ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ÁÃ¾Ê. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹à¾×èÍªèÇÂàËÅ×Í¼Ùé»ÃÐÊºÀÑÂ¨Ò¡
àËμØ¡ÒÃ³ìá¼è¹´Ô¹äËÇ ³ »ÃÐà·Èà¹»ÒÅ ซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อช่วงที่ผ่านมา ในการนี้
คณะวิ ท ยาการจั ด การ โดยฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ จึ ง ได้ จ ั ด â¤Ã§¡ÒÃ “Pray for Nepal”
¢Í¹é Ó ã¨¹Ñ ¡ ÈÖ ¡ ÉÒä·ÂÊÙ è ª ÒÇà¹»ÒÅ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร มรพส. โดยได้ตั้งโต๊ะÃÑººÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ºÃÔàÇ³´éÒ¹Ë¹éÒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
สำหรับเงินที่ได้รับจากการบริจาคจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ ประสานงานผ่านพระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ
เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล (ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย) ส่วนที่ ๒ มอบให้สภากาชาดไทย สำนักงานพิษณุโลก

ผูบ้ ริหาร มรพส. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการ
งานออกแบบสิง่ ก่อสร้าง การวางรูปแบบอาคารฯ เพือ่ ปรับใช้กบั การดำเนินงาน

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ÍÒ¨ÒÃÂì¨ØÁ¾¯ ¾§ÈìÈÑ¡´ÔìÈÃÕ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½èÒÂÇÒ§á¼¹áÅÐ¾Ñ²¹Ò
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÅÙ Ê§¤ÃÒÁ พร้อมด้วยบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ ¼È.¾Ôàª° âÊÇÔ·ÂÊ¡ØÅ
¤³º´Õ¤³ÐÊ¶Ò»ÑμÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃì และทีมงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ³ ¤³ÐÊ¶Ò»ÑμÂ¡ÃÃÁÈÒÊμÃì
Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅéÒà¨éÒ¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§ เกีย่ วกับแนวทางการบริหารจัดการงานออกแบบสิง่ ก่อสร้าง
การวางรูปแบบการใช้อาคารให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทางมหาวิทยาลัยฯ
ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และจะได้นำแนวทางไปประกอบการพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในโอกาสต่อไป

เชิญชวนนักวิจยั ร่วมแสดงผลงานวิจยั ภาคบรรยาย / โปสเตอร์ ในงาน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (I - SEEC 2015) ๒๔ - ๒๖ พ.ย. ศกนี้

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÅÙ Ê§¤ÃÒÁ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผูส้ นใจ
เข้าร่วมชมงาน พร้อมเชิญชวนส่งผลงานในรูปแบบการนำเสนอº·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂÀÒ¤ºÃÃÂÒÂ (Oral Presentation)
และº·¤ÇÒÁÇÔ¨ÂÑ ÀÒ¤â»ÊàμÍÃì (Poster Presentation) ใน§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒμÔ (I - SEEC 2015)
ซึง่ กำหนดจัดขึน้ ในÇÑ¹·Õè òô - òö ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõõø ³ ÈÙ¹ÂìÇ²
Ñ ¹¸ÃÃÁÀÒ¤àË¹×ÍμÍ¹ÅèÒ§ ÁÃ¾Ê. ÊèÇ¹ÇÑ§¨Ñ¹·¹ì
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://202.29.80.48/~pibul_research58/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁÃ¾Ê. â·ÃÈÑ¾·ì / â·ÃÊÒÃ ð - õõòö - ÷ðóø àºÍÃìÀÒÂã¹ ÷òòó,÷òñò,÷òóð,÷òñ÷

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒÏ »ÃÐ¡ÒÈÃÒÂª×Íè ¼ÙÁé ÊÕ ·Ô ¸Ôàì ¢éÒÃÑº¡ÒÃÊÃÃËÒ
à¾×èÍ´ÓÃ§μÓáË¹è§¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ
¾ÃéÍÁ¹ÓàÊ¹ÍμèÍ·Õ»è ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÇÑ¹·Õè óð ¾ÄÉÀÒ¤Á È¡¹Õé
ตามที่ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ได้ประกาศให้มกี ารเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับ
การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัตผิ ถู้ กู เสนอชือ่ เมือ่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้ารับการสรรหา
โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้
๑.) รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี
๒.) พลเอก ดร.ศิริ
ทิวะพันธุ์
๓.) ดร.สมบูรณ์
เสงี่ยมบุตร
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้นำรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้ารับการสรรหาดังกล่าว เสนอในทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
เพือ่ พิจารณาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อไป

·ÕÁ¹Ñ¡¡ÕÌÒ¿ØμºÍÅ ÁÃ¾Ê. ¢Íº¤Ø³¼Ùãé Ëé¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ªØ´¡ÕÌÒ
àμÃÕÂÁ¾ÃéÍÁÊÙÊè ¹ÒÁá¢è§¢Ñ¹ à¾×Íè ÊÃéÒ§ª×Íè àÊÕÂ§ãËéá¡èÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ

·ÕÁ¹Ñ¡¡ÕÌÒ¿ØμºÍÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÅÙ Ê§¤ÃÒÁ ขอขอบคุณ ¤Ø³âÍÀÒÊ μÃ§μèÍ¡Ô¨ และ¤Ø³¸¹Ò¡Ã
àÂÒÇ¡ØÅ ในนาม·ÕÁà¡ÃÕÂ§ä¡Ã¡Ñ¹ª¹ âÃ§ÎÑ¡àÍ¿«Õ ทีใ่ ห้การสนับสนุนมอบชุดกีฬาในการฝึกซ้อม โดยมี ÍÒ¨ÒÃÂì Í¹Ø¾§Éì
¡ÁØ¡ÐÁÐ¡ØÅ ÍÒ¨ÒÃÂì·»èÕ ÃÖ¡ÉÒ·ÕÁ¿ØμºÍÅ ÁÃ¾Ê. เป็นผูร้ บั มอบ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการ
มุ่งมั่นสู่สนามแข่งขันในรายการแข่งขันที่จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้
เยาวชนรุน่ ใหม่หนั มาออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพพลานามัยทีด่ ี และคุณภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป
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