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วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3,681 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พร้อมดว้ ย ดร.สุขใจ สมพงษพ์ ันธุ์ นายปกรณ ์ ศรีเพ็ชร ประธานชมรม
วิทยาศาสตร์รักษส์ งิ่ แวดลอ้ ม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำ�นวน 5  คน  เขา้ รับ
รางวัลและเกียรติบัตรในงานมอบรางวัลผลการดำ�เนินกิจกรรมด้าน
สิง่ แวดลอ้ มของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย(Green  Youth)  ระดับ
ประเทศ ประจำ�ปี   2562 จากนางภาวินี  ณ สายบุรี  รองอธิบดีกรมสง่
เสริมคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม จัดขึ้นโดยกรมสง่ เสริมคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดลอ้ ม  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
ทีผ่ า่ นมา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม.
สำ � หรั บ งานดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ มอบรางวั ล เชิ ด ชู
เกียรติให้สถาบันอุดมศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานประเมินโครงการ
เพื่ อ ยกระดั บ แนวทางการดำ � เนิ น กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็ นรูปธรรม โดยมีมหาวิทยาลัยเขา้ ร่วมประเมิน
ผา่ นเกณฑม์ าตรฐาน  จำ�นวน  43  แห่ง  แบง่ เป็ นระดับทองจำ�นวน 8 
แห่ง ระดับเงินจ ำ�นวน 12 แห่ง และระดับทองแดงจำ�นวน 23 แห่ง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานประเมินโครงการใน
ระดับเงิน

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047, 0 4404 1590
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สื บสาน งานเทศกาล สานสั มพั นธ์ชาวม่วง-เขียว
ประจำ�ปี 2563

สภาคณาจารยแ์ ละขา้ ราชการ ม.รภ.สร. ไดร้ ับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้ดำ�เนินโครงการ
“สืบสาน งานเทศกาล สานสัมพันธช์ าวมว่ ง - เขียว ประจำ�ปี 2563” เนื่องในวันสง่ ทา้ ยปี เกา่ ตอ้ นรับปี ใหม่ 2564 ใน
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยมีกำ�หนดการดังนี้
เวลา 07.30 น.
กิจกรรมทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ 64 รูป ณ หอประชุม ม.รภ.สร.
เวลา 10.30 น.
กิจกรรมแขง่ ขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีบุคลากร ประจำ�ปี 2563
ณ โรงยิม มรภ.สร. (รอบแรก)
เวลา 12.00 น.
รับประทานอาหารร่วมกัน (ขา้ วกลอ่ งและอาหารจากสว่ นงานภายใน)
เวลา 13.00 น.
พิธีเปิ ดการแขง่ ขัน
เวลา 14.00 น.
แขง่ ขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และกีฬาฮาเฮ
เวลา 16.00 น.
พิธีปิดการแขง่ ขัน / มอบถ้วยรางวัลแตล่ ะรายการ
ในการนีท้ ปี่ ระชุมไดก้ ำ�หนดแขง่ ขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีบุคลากร ม.รภ.สร. ใน 6 ชนิดกีฬา ประกอบ
ดว้ ย ฟุตซอลชาย วอลเลย่ บ์ อลทีมผสม แชร์บอลหญิง ตะกร้อชาย เปตองชายคู/่ หญิงคู/่ คูผ่ สม และกีฬาฮาเฮ โดย
แบง่ ทีมการแขง่ ขันออกเป็ น 4 ทีม ดังนี้
ทีมช้างไชโย (สีชมพู)
สำ�นักงานอธิการบดี
ทีมช้างกา้ นกลว้ ย (สีเขียว)
สำ�นัก + สถาบัน + โครงการบัณฑิตศึกษา
ทีมช้างแมมมอธ (สีแดง)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ + คณะครุศาสตร์ + คณะวิทยาการจัดการ
ทีมชบาแกว้ (สีมว่ ง)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ + คณะเทคโนโลยีฯ + คณะเกษตรฯ
คณาจารยแ์ ละบุคลากรทีส่ นใจจะร่วมแขง่ ขันกีฬาสามารถประสานตัวแทนแตล่ ะทีม เพื่อจะไดร้ วบรวมชื่อ
นักกีฬาแจ้งมายังผูจ้ ัดโครงการ โดยขอความร่วมมือลงชื่อแขง่ ขันเพียง 1 ชนิดกีฬาเทา่ นัน้

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จ.สุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563

ขอเชิญคณาจารย์ ขา้ ราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทีเ่ ป็ นสมาชิกสหกรณอ์ อมทรัพย์
คุรุสัมพันธจ์ ังหวัดสุรินทร์ จำ�กัด ร่วมประชุมใหญส่ ามัญประจำ�ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
ณ ห้องรัตนบุรีแกรนดค์ อนแวนชัน่ โรงแรมทองธารินทร์
ทัง้ นีจ้ ะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการ และผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณฯ์ เวลา 08.00 - 12.00 น. จึงขอให้
สมาชิกนำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัวขา้ ราชการมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้ ร่วมประชุมและทำ�การ
เลือกตัง้ ดว้ ย
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