ฉบับที่ ๙๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
****************************************************************************

ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แนะนำตนเองพร้อมแสดงวิสยั ทัศน์และนำเสนอแนวทางการบริหารคณะต่อประชาคม

เมือ่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. ได้แก่
รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม, ผศ.น้อย คันชั่งทอง และผศ.ยศจรัส ดือขุนทด แนะนำตนเองพร้อมแสดงวิสัยทัศน์และ
นำเสนอแนวทางการบริหารคณะฯ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรพส. เพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกอบการพิจารณาสำหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อ (คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อาจารย์ประจำตามสัญญา และเจ้าหน้าทีป่ ระจำตามสัญญา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ) โดยมีกำหนดลงคะแนนเสนอชื่อในวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ ๑ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. ทัง้ นี้ ลงคะแนนเสนอชือ่ ล่วงหน้าได้ใน
วันจันทร์ท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชัน้ ๒ อาคารทีปวิชญ์
มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยแนบหลักฐานการได้รบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัยประกอบการลงคะแนนเสนอชือ่ ล่วงหน้าด้วย
 มรพส. ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผูม้ จี ติ ศรัทธา
ร่วมบริจาคเงินเพือ่ ส่งมอบให้แก่ มรภ.นครศรีธรรมราช ซึง่ เป็นศูนย์ชว่ ยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพายุปาบึก (PABUK) ทีต่ อ้ งการขอรับการสนับสนุนด้านอาหาร
และน้ำดืม่ ทัง้ นี้ หากต้องการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยดังกล่าว สามารถลงชือ่
ได้ที่คณะ / หน่วยงาน ที่สังกัด หรือบริจาคเงินได้ที่งานประชาสัมพันธ์
ชัน้ ๑ อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

มรพส. เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียน ในงาน PSRU Open House 2019
ผนึกกำลังทุกคณะ โชว์ศกั ยภาพความโดดเด่นทางด้านวิชาการและความสามารถนักศึกษา
กองบริการการศึกษา ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ มรพส. กำหนดจัดโครงการเพือ่ การประชาสัมพันธ์ PSRU
Open House ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพือ่ เปิดโอกาสให้กบั
นักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ หลักสูตร
การเรียนการสอนจากคณะและหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ การแสดงความสามารถของนักศึกษา และได้เห็นบรรยากาศการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ครูและนักเรียนได้รบั ทราบข้อมูลจากคณะและสาขาวิชา ได้อย่างถูกต้อง หลากหลาย และตรง
ตามความต้องการของผูเ้ รียน ก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อันจะนำไปสูภ่ าพลักษณ์และชือ่ เสียงทีด่ ขี อง
มหาวิทยาลัยฯ ซึง่ ข้อมูล ณ ปัจจุบนั มีนกั เรียนสนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรวมกว่า ๑,๐๐๐ คน
สำหรับการจัดงานดังกล่าว จะมีการเปิดบูธนิทรรศการของคณะและหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ให้นกั เรียนได้คน้ หาคำตอบ
“ถามมา-ตอบไป คณะทีใ่ ช่..สาขาทีช่ อบ”, การเปิดบ้านพิบลู ฯ (เยีย่ มชมคณะทีพ่ ร้อม), “ศิษย์เก่า..เล่าประสบการณ์”
คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามของน้องๆ, กิจกรรมโชว์ความสามารถของนักศึกษา ณ ลาน PSRU POP SHOW, การประกวด
นักเรียนบุคลิกภาพดี (POP Boys & Girls), นักศึกษาบุคลิกภาพดี (PSRU Brand Ambassador) , การประกวด
ภาพถ่ายโดนใจวัยป๊อป, จำหน่ายอาหารและ เครือ่ งดืม่ POP MARKET ณ บริเวณชัน้ ๒ โดยมีกำหนดการดังนี้
กิจกรรมบนเวที
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - การแสดง PSRU POP Show #1 (จากนักศึกษา มรพส.)
- พิธเี ปิดโครงการโดย รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วฒ
ั นา รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส.
เวลา ๐๙.๓๐ น. - รักษาราชการแทนอธิการบดี แขกผูม้ เี กียรติ เดินชมบูธนิทรรศการ
เวลา ๐๙.๔๕ น. - การแสดง PSRU POP Show #2 (จากนักศึกษา มรพส.) ณ ลาน PSRU POP SHOW (หน้าหอประชุม)
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พบผูแ้ ทนคณะต่างๆ “ถามมา-ตอบไป “คณะทีใ่ ช่.. สาขาทีช่ อบ” (นำเสนอแต่ละคณะๆ ละ ๑๕ นาที)
(เรียงลำดับคณะ ดังนี้ คคศ., คทก., คมส., วจท., ควจ., วพบ., คทอ., ควท.)
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ดนตรีบรรเลง (พักรับประทานอาหาร)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - “ศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์” เคล็ดลับดีๆ กับรุน่ พีส่ ดุ เจ๋ง จบปุบ๊ ได้งานปับ๊
เวลา ๐๓.๔๕ น. - การประกวดนักศึกษาบุคลิกภาพดี PSRU Brand Ambassador เพือ่ คัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ และ
สร้างแรงบันดาลใจให้กบั น้องๆ ในการเข้าศึกษาต่อ มรพส.
เวลา ๑๔.๑๕ น. - การแสดง PSRU POP Show #3 (จากนักศึกษา มรพส.)
เวลา ๑๔.๒๐ น. - การประกวดนักเรียนบุคลิกภาพดี POP Boys & Girls (จากโรงเรียนต่างๆ ทีส่ มัครเข้าร่วมการประกวด)
เวลา ๑๕.๐๐ น. - การเดินโชว์ชดุ ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ & แฟชัน่ โชว์ชดุ ผ้าพืน้ เมืองพิษณุโลก
- การแสดง PSRU POP Show #4 (จากนักศึกษา มรพส.)
เวลา ๑๕.๒๐ น. - ประกาศผล และมอบรางวัล
(POP Boys & Girls, PSRU Brand Ambassador, ภาพถ่ายโดนใจวัยป๊อป)
- ถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึก
กิจกรรมบริเวณพืน้ ทีก่ ารจัดงาน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - ชมบูธนิทรรศการของแต่ละคณะ และหน่วยงาน / ตลาดชิวชิว POP MARKET (ชัน้ ๒)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. - ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายโดนใจวัยป๊อป
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป - กิจกรรมโชว์ความสามารถของนักศึกษา ณ ลาน PSRU POP SHOW / เยีย่ มชมคณะทีพ่ ร้อม

