ฉบับที่ ๑๑๕
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
****************************************************************************

มรพส. ประชุมเตรียมพร้อมเป็นประธานอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
เพือ่ รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขตภาคเหนือ

เมือ่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พิ บ ู ล สงคราม จัดประชุมเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
เพือ่ รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ชัน้ ๓
อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วราภรณ์
ซื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดี เป็นประธาน ในการนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ร ั บ มอบหมายจากสำนั ก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นประธานอนุกรรมการ
ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขต
ภาคเหนือ และเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึง่ มีกำหนดจัดขึน้
ระหว่าง วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ในการนี้ จะมีนกั ศึกษาทีเ่ ป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ จำนวน ๑๙ แห่ง เข้าร่วมประเมินฯ โดยแบ่งเป็นการประเมินนักศึกษาปกติ ๑๙
คน, นักศึกษาพิการ ๔ คน สถาบันขนาดเล็ก ๗ สถาบัน, สถาบันขนาดกลาง ๕ สถาบัน และสถาบันขนาดใหญ่ ๗ สถาบัน
ในส่วนของ มรพส. ได้พจิ ารณาส่ง นายสุวจิ กั ขณ์ ภัทรสิรวิ ราวงศ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในครัง้ นี้

สนช. ประสานความร่วมมือกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา มุง่ สร้างประสบการณ์ชวี ติ แก่นกั ศึกษา

เมือ่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร. อดุลย์ วังศรีคณ
ู รองอธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยนางสาวลัดดา ปิน่ สกุล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ และทีมงาน สนช. ให้การต้อนรับคณะผูแ้ ทนจากสถานกงสุลใหญ่แห่ง
สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Lane H. Ogawa ตำแหน่ง Vice Consul, Miss Anna Kim
Huynh ตำแหน่ง Assistant Public Affairs Officer และ คุณพลอยชมพู ชิงชัย ผูช้ ว่ ยแผนกกงสุล ในโอกาสทีเ่ ข้าพบผูบ้ ริหาร
มรพส. เพือ่ เชือ่ มสัมพันธไมตรีและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ อันจะนำไปสูค่ วามร่วมมือกันในอนาคต อาทิ โครงการ Young
Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI), โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผูส้ อนภาษาอังกฤษ, โครงการ
Summer work and travel Program และทุนFulbright Scholarship ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักศึกษา
และเยาวชนได้เก็บเกีย่ วประสบการณ์ชวี ติ ในต่างแดน มีการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และการทำงานร่วมกับผูอ้ น่ื อีกด้วย

มรพส. เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กศ.ป.ป. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
มรพส. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพือ่ ปริญญา (กศ.ป.ป.)
ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (เทียบโอน - ต่อเนือ่ ง)เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ รุน่ ที่ ๒๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร
และสมัครออนไลน์ได้ทเ่ี ว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://reg.psru.ac.th/reg2018/ สอบถามเพิม่ เติม ๐๕๕-๒๖๗๐๕๐

โรงเรียนสาธิต มรพส. รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสาธิต มรพส. เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชัน้ บริบาล (๒ ขวบ)
รับจำนวน ๖๐ คน และระดับชัน้ อนุบาล ๑ (๓ ขวบ) รับจำนวน ๒๐ คน
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ทเ่ี ว็บไซต์โรงเรียน http://satit.psru.ac.th/home.php
ได้ตง้ั แต่วนั ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และยืน่ ใบสมัครในวันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เท่านัน้
(ไม่รบั เอกสารก่อนวันดังกล่าว)

เชิญรับฟังการเสวนา ศาสตร์แห่งการชะลอวัยให้หา่ งไกลจากโรค
 ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการเสวนา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นพ.มรว.
รังสิโญภาคย์ เกษมสันต์ ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งการชะลอวัย ให้หา่ งไกล
จากโรค ตอน กินดี อยูด่ ี ชีวติ ดี” ในวันเสาร์ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
(ฟรี ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ ) ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ล็อบบีว้ งั จันทน์รเิ วอร์ววิ
สำรองทีน่ ง่ั โทร.๐๘ - ๗๔๖๔ - ๖๖๕๕
เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทีป่ รึกษา : ผศ.ดร.วราภรณ์ ซือ่ ประดิษฐ์กลุ
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธศิ ปรุงศักดิ,์ จิรชั ยา วัลลิยะเมธี, อนาวิล เรือนวงค์

