ฉบับที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
**********************************************************************
มรพส. ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
ยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ทาคุณประโยชน์แก่สังคมท้องถิ่น ต้นแบบศิษย์ปจั จุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ขอเชิญเสนอชือ่ ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าผูป้ ระสบความสาเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป และทาคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมท้องถิ่น
ประกาศเกียรติคณ
ุ ต่อสาธารณชน และยกย่องเป็ นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศษิ ย์ปัจจุบนั ในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพ
โดยมีประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ดังนี ้ ๑.) ผูป้ ระสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ๒.) ผูบ้ าเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
สังคมหรือมหาวิทยาลัย ทัง้ นี ้ ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อต้องมีคณ
ุ สมบัติของศิษย์เก่าดีเด่น ดังต่อไปนี ้ เป็ นศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม (ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ) โดยไม่เคยเป็ นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ของ
มหาวิทยาลัย เป็ นผูป้ ระสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ทาคุณประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม หรือ ทาคุณประโยชน์
อันดีงามให้กบั มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็ นผูป้ ระพฤติตนเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ผูม้ ีสทิ ธิ์เสนอชื่อและการคัดเลือก ได้แก่ คณบดี ผูอ้ านวยการสานัก/ สถาบัน และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ นายกสมาคมศิษย์เก่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชนภายนอก บุคคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยซึง่ คณะกรรมการเห็นสมควรมีสทิ ธิ์เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็ นศิษย์เก่าดีเด่น และผูท้ าคุณประโยชน์ให้กบั มหาวิทยาลัย ทัง้ นี ้ เปิ ดรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย ที่ http://www.psru.ac.th ตัง้ แต่บัดนีเ้ ป็ นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจะประกาศรายชื่อ
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th โดยกาหนด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็ นศิษย์เก่าดีเด่น ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจัดพิธีประกาศเกียรติคณ
ุ
ใน “วันราชภัฏ” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อว. ดีเดย์ ๑ ก.ค. นี้ ๙๖๕ ทีม จาก U2T แข่ง “แฮกกาธอน” สนุก เฟ้นหาคาตอบ
ให้โจทย์ “การท่องเที่ยว - สุขภาพ - สิ่งแวดล้อม - ศิลปวัฒนธรรม”
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๔ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิ ดเผยว่า วันที่
๑ ก.ค. ๖๔ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T กาหนดจัดการ
แข่งขันแฮกกาธอน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาทักษะแก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ U2T
ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าแข่งขัน ได้ระดมความคิดจากปั ญหาและความต้องการใน พืน้ ที่กว่า ๓,๐๐๐ ตาบลทั่วประเทศ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาแต่ละตาบลภายใต้โจทย์ “การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก” ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑.) การยกระดับการท่องเที่ยว ๒.) การนาองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและสุขภาพไป
ช่วยบริการชุมชน ๓.) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และ ๔.) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แฮกกาธอนจากมหาวิทยาลัยใน ๘ ภูมิภาค จานวน ๙๖๕ ทีม หรือกว่า ๕,๐๐๐ คน โดยแบ่งเป็ นด้านยกระดับการ
ท่องเที่ยว 40% รองลงมาคือ ด้านการนาองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านละ 25% และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 10%
รมว.อว.กล่าวต่อว่า การแข่งขันในวันที่ ๑ ก.ค. จะแข่งใน ๘ สนามของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา แข่งวันที่ ๑ - ๒ ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม แข่งวันที่ ๕ - ๖ ก.ค.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แข่งวันที่ ๗ - ๙ ก.ค. มหาวิทยาลัยทักษิณ แข่งวันที่ ๑๐ - ๑๒ ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ แข่งวันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แข่งวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.ค. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แข่งวันที่
๑๗ - ๑๘ ก.ค. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แข่งวันที่ ๓๑ ก.ค. โดยรอบแรกจะทาการคัดเลือกให้เหลือ ๓๐๐ ทีม จากนัน้
จะคัดสุดยอดในระดับภูมิภาค แห่งละ ๕ ทีม รวม ๔๐ ทีม โดยทีมที่ผา่ นการคัดเลือกระดับภูมิภาค จะได้รบั การสนับสนุน
เงินรางวัล จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อนาแนวทางการพัฒนา ในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพืน้ ที่จริง ภายใต้
คาแนะนาของพี่เลีย้ งและผูน้ าชุมชน เป็ นเวลา ๓ เดือน เพื่อพัฒนาเป็ น “ตัวต้นแบบ” หรือ ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการ ก่อนเข้าสูก่ ารเฟ้นหา ๕ สุดยอดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือน
พ.ย. ๒๕๖๔ ชิงเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อต่อยอดและพัฒนาสูก่ ารเป็ น
ผูป้ ระกอบการนวัตกรรมชุมชนในต่อไป “กิจกรรมแฮกกาธอนเป็ นรอยต่อของโครงการ U2T ที่จะนาแนวทางไปสูก่ ารขยาย
ผล ให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคม เป็ นพลังจากคนพืน้ ที่รว่ มกับพลังเยาวชนคนรุน่ ใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ที่สคู่ วาม
ยั่งยืน เพื่อสร้างแผนพัฒนาพืน้ ที่อย่างยั่งยืน กิจกรรมแฮกกาธอนเป็ นโอกาสของคนรุน่ ใหม่ ในสถานการณ์โควิดรุนแรง แต่
คนเหล่านีส้ ามารถเรียนรู ้ มีงานทาได้ลงพืน้ ที่และลงไปทาข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งผ่านถึงผูบ้ ริหารทุกระดับตัง้ แต่พนื ้ ที่ถึง
ระดับประเทศ ผมขอเป็ นกาลังใจให้ทกุ คน และขอให้ทกุ คนมีความกล้า กล้าแสดงออก กล้าคิดเพื่อนาประเทศไปสูส่ ่งิ ที่
ดีกว่าเพื่ออนาคตของเราทุกคน” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว
ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแฮกกาธอน ถือเป็ นการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคมในพืน้ ที่ ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าแข่งขันได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิจริงในชุมชน
จนเกิดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมที่ยกระดับเศรษฐกิจจากฐานรากอย่างแท้จริง ตนขอสนับสนุนและเป็ นกาลังใจ
ให้ทกุ คนที่เข้าร่วมแข่งขันครัง้ นี ้ ขอให้ใช้ความรูค้ วามสามารถและปลดล็อคศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ ผลลัพธ์
สาคัญจากการแข่งขัน จะเป็ นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา พัฒนาอย่างมุง่ เป้าและยกระดับชีวิต ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
ได้อย่างเป็ นรูปธรรมและยั่งยืน โดยหลังจากนีต้ นจะนาแนวทางการพัฒนาทัง้ หมดที่ได้จากการนาเสนอไอเดียของทุกทีม
ไปขยายผลไปสูน่ โยบายและแผนพัฒนาชุมชนที่เป็ นรูปธรรมต่อไป
ทีม่ า : https://www.facebook.com/MHESIThailand/

