ฉบับที่ ๑๕๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันศุกร์ท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
******************************************************************

มรภ.พิบลู สงคราม ขอต้อนรับ มรภ.สุรนิ ทร์
เพือ่ เข้าศึกษาระบบงานกองทุนให้กยู้ ม
ื เพือ่ การศึกษา

วันนี้ (๓ ก.พ.) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา มรพส.ส่วนทะเลแก้ว

...ด้วยความยินดียง่ิ ...
สศว.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเพือ่ พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายหน่วยอนุรกั ษ์ฯ ภาคเหนือ
อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า หน่วยอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัดพิษณุโลก ได้จดั โครงการประชุมสัมมนาเพือ่ พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายหน่วยอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ ภาคเหนือ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและเชือ่ มโยงเครือข่ายให้มคี วามเข้มแข็ง โดยมี
ตัวแทนจากสำนักงานนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยอนุรกั ษ์ ๑๖
จังหวัดภาคเหนือ และประชาชนผูส้ นใจ มีระยะเวลา ๒ วัน ได้แก่ วันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึง่ มีกำหนดการ ดังนี้
วันศุกร์ท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ศึกษาดูงานแหล่งศิลปกรรมด้านประวัตศิ าสตร์ วัด วัง ในเขต อำเภอเมืองพิษณุโลก
วันเสาร์ท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสิรริ าชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส.วังจันทน์
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. กล่าวรายการ โดย อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผูอ้ ำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส.
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิดงานโดย ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร มรพส.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. การแสดงพิธเี ปิด โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. การบรรยายเรือ่ ง การอนุรกั ษ์ศลิ ปกรรมท้องถิน่ กับการพัฒนาของเมือง
โดย คุณธีราภรณ์ ยงค์ฤประพันธ์ นักวิชาการสิง่ แวดล้อมชำนาญการ (หัวหน้ากลุม่ งานสิง่ แวดล้อม)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. นโยบายของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกับการดำเนินงาน
ของหน่วยอนุรกั ษ์ฯ โดย ผูอ้ ำนวยการกองอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การดำเนินงานของหน่วยอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิน่ ตามระบบเครือข่าย
หน่วยอนุรกั ษ์ฯ โดย ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยอนุรกั ษ์ฯ ภาคเหนือ

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และผูส้ นใจ
เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๙ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ
ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี สำนักประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
โทร. ๐-๕๕๒๔-๑๗๑๑ เว็บไซต์ http://graduate.psru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบล
ู สงคราม
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ภาคปกติ เปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ ก.พ. - ๕ เม.ย. ๕๕
ภาค กศ.ป.ป. (ส.-อา.) เปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ ก.พ. - ๘ เม.ย. ๕๕
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.psru.ac.th หรือ โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๕๐

ศูนย์ IT จัดลำดับการ ใช้ระบบ (e-Document) และ ระบบโทรศัพท์ VoIP
อ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และการใช้งานระบบโทรศัพท์ VoIP
ซึง่ เป็นการใช้ IT ทีค่ มุ้ ค่าและประหยัดค่าใช้จา่ ยในการโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนัน้ ศูนย์ IT จึงขอรายงานผลการ
จัดลำดับเพือ่ มอบรางวัลการใช้งานทัง้ ๒ ระบบ ประจำปี ๒๕๕๔ ดังนี้
การใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
๑.หน่วยงานคณะ
ลำดับที่ ๑ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ )
ลำดับที่ ๒ ได้แก่ คณะครุศาสตร์
(ใบประกาศเกียรติคณ
ุ )
ลำดับที่ ๓ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(ใบประกาศเกียรติคณ
ุ )
๒.หน่วยงาน (ศูนย์ สำนัก กอง และหรือหน่วยงานทีม่ บี คุ ลากรตัง้ แต่ ๕ คนขึน้ ไป)
ลำดับที่ ๑ ได้แก่ สถาบันวิจยั และพัฒนา
(โล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ )
ลำดับที่ ๒ ได้แก่ สำนักวิทยบริการฯ
(ใบประกาศเกียรติคณ
ุ )
ลำดับที่ ๓ ได้แก่ งานพัสดุ กองกลาง สนอ.
(ใบประกาศเกียรติคณ
ุ )
๓.มอบรางวัลให้กบั งานบริการของหน่วยทีม่ สี ว่ นช่วยสนับสนุนในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document) มากทีส่ ดุ มีการจัดลำดับเพียง ๑ ลำดับ คือ
ลำดับที่ ๑ ได้แก่ งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์ฯ (ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้อมขนม)
การใช้ IT ทีค่ มุ้ ค่าและประหยัดค่าใช้จา่ ยในการโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี ๒๕๕๔
ลำดับที่ ๑ ได้แก่ ฝ่ายแนะแนว (กองพัฒนานักศึกษา)
(โล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ และ
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ)
ลำดับที่ ๒ ได้แก่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ
(ใบประกาศเกียรติคณ
ุ และโทรศัพท์ตง้ั โต๊ะ)
ลำดับที่ ๓ ได้แก่ ห้องกิจการนักศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) (ใบประกาศเกียรติคณ
ุ และโทรศัพท์ตง้ั โต๊ะ)
โดยจะมอบโล่รางวัลจาก ดร.สว่าง ภูพ่ ฒ
ั น์วบิ ลู ย์ อธิการบดี ในวันประชุมเปิดภาคเรียนใหม่ ของการปฐมนิเทศอาจารย์
ทัง้ หมดของมหาวิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป

