ฉบับที่ ๑๑๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
****************************************************************************
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มรพส. เตรียมจัดงาน “วันราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์น้ี

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วทิ ยาลัยครูทว่ั ประเทศ และได้มพี ระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจังรักภักดีและ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทีท่ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ต่อชาวราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จึงกำหนดจัดงาน “วันราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
โอกาสนี้ ได้จดั ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ นำโดย นายสุรนิ ทร์ วิจติ รพงษา ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย
ณ ห้อง ท.๓๐๘ อาคารทีปวิชญ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ให้เกิดความราบรื่นและเป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย โดยภายในงานจั ด ให้ ม ี พ ิ ธ ี ส งฆ์ , ขบวนอั ญ เชิ ญ ตรามหาวิ ท ยาลั ย , พิ ธ ี แ สดงความจงรั ก ภั ก ดี
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ, การขับเสภาประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย, การรำเทิดพระเกียรติ ชุด
“รักษ์พิบูลเทิดทูนสถาบัน” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแสดงเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาราชภัฏพิบูลสงคราม “จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัย” อีกด้วย
(อ่านต่อหน้า ๒)

(ต่อจากหน้า ๑)

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์อาวุโส ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมงานฯ ตามกำหนดการ ดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า พร้อมกัน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น.
พิธสี งฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น.
ขบวนอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ
เวลา ๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.
พิธแี สดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.
การขับเสภาประวัตคิ วามเป็นมาของมหาวิทยาลัย “จากโรงเรียนฝึกหัดครู สูม่ หาวิทยาลัย”
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
การรำเทิดพระเกียรติ ชุด “รักษ์พบิ ลู เทิดทูนสถาบัน”
เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.
ร่วมขับร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ชมนิทรรศการประวัตริ าชภัฏพิบลู สงคราม “จากโรงเรียนฝึกหัดครู สูม่ หาวิทยาลัย”
เวลา ๑๑.๐๐ น.
สิน้ สุดกิจกรรม
(การแต่งกาย คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร : ผ้าไทยสวยงาม หรือเสือ้ สีเหลือง / นักศึกษา : ชุดนักศึกษาพิธกี ารถูกระเบียบ)

“ตักบาตรน้องใหม่ หัวใจสีเขียว” กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นกั ศึกษา

เมือ่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพิพฒ
ั น์ เอกภาพันธ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรม
ตักบาตรน้องใหม่ หัวใจสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ถนนใต้รม่ มะฮอกกานี มรพส. พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วฒ
ั นา
รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. และคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำบุญตักบาตรให้เป็นกิจวัตรของพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของคนไทย
อีกทัง้ ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่นกั ศึกษาอีกทางหนึง่ ด้วย

ITC. PSRU จัดการฝึกอบรมการถ่ายภาพจากมุมสูงด้วยโดรน (Drone)
เชิญชวนอาจารย์และบุคลากร มรพส. สมัครร่วมอบรม ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. จะจัดโครงการฝึกอบรมการ
ถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน สำหรับอาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ซึง่ มีกำหนดจัดขึน้ ในวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ๑๐๖ ชัน้ ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มรพส. ผูส้ นใจสมัครได้ตง้ั แต่บดั นีท้ างเว็บไซต์ https://sites.google.com/psru.ac.th
/seminar2562 โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ ในการฝึกอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
 วันนี้ (๑๓ ก.พ.).. เชิญชวนนักศึกษาภาคปกติทุกคนลงคะแนนเสียงใช้สทิ ธิเลือกตัง้ นายกองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตัง้ แต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ หน่วยเลือกตัง้ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. โดยมีผสู้ มัครจำนวน ๑ ราย คือ หมายเลข ๑ นายพิสษิ ฐ์ ศิรวิ ฒ
ั น์
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอให้นกั ศึกษาร่วมมือไปใช้สทิ ธิต์ ามระบอบประชาธิปไตย
เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทีป่ รึกษา : ผศ.ดร.วราภรณ์ ซือ่ ประดิษฐ์กลุ
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธศิ ปรุงศักดิ,์ จิรชั ยา วัลลิยะเมธี, อนาวิล เรือนวงค์

