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 ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ีได้นำาคณะผูบ้รหิาร อาจารย ์ บคุลากร 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป จากวัด

โนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 65 พรรษา วันที่ 28 

กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา

 เวลา 08.00 น. เป็นพิธีการทางศาสนา เริ่มจากประธานในพิธี  

จดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั พธีิเจรญิพระพุทธมนตถ์วายพระราชกศุล 

โดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ประธานฝ่ายสงฆ์  และ

เจริญน้ำาพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้เข้าร่วมในงาน

  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำาคณะผู้บริหาร อาจารย์  

บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระ

ฉายาลกัษณ ์สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู  

ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ถวายราชสักการะเบื้อง

หนา้พระฉายาลกัษณ ์ ประธานนำากลา่วถวายราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรต ิ 

ถวายพระพรชยัมงคล  จากนัน้เปน็ขบัรอ้งประสานเสยีงเพลงสรรเสรญิ

พระบารมี โดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, การขับร้องบท 

เพลงเฉลิมพระเกยีรต ิสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทร

เทพยวรางกูร โดยศิลปิน นกน้อย อุไรพร และน้องแป้ง เสียงอีสาน–สมจิตร 

บ่อทอง–รุ่งนภา เพชรอุบล, การขับเสภาเฉลิมพระเกียรติ โดยนาย

มงคล ประทุมพล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

            ภายหลังเสร็จพิธีถวายราชสักการะ  เป็นการเปิดนิทรรศการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ

การลงนามถวายพระพร ชมการแสดงความสามารถวาดภาพพระ

อิริยาบถ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำานกัวิชาศกึษาท่ัวไป และศลิปนิ  

ราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมบำาเพ็ญกุศลถวาย 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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 นสิติใหมม่หาวทิยาลยัมหาสารคาม รุ่น มฤค
มาศ 11 กว่า 12,000 คน พรอ้มใจกนัรว่มพธิทีำาบญุ
ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. 
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ประธานในพธิ ีกราบหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เปิดกรวยถวายราช 
สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวถวาย
พระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณแม่นกน้อย  
อไุรพร ศลิปนิพระธาตนุาดนูทองคำา ประเภทบคุคล
ดเีดน่ในภาคอสีาน สาขาทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม  
ประจำาปี 2559 ขับร้องเพลง : เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และคุณ
แม่ราตรี ศรีวิไล ศิลปินพระธาตุนาดูนทองคำา 
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคอีสาน สาขาทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจำาปี 2556 ลำาล่อง : เทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
 ก่อนที่จะนำาผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตรุ่นพี่ 
และนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นมฤคมาศ 
11 ประจำาปีการศึกษา 2560 จำานวน 12,391 คน 
ร่วมกันทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระ
สงฆ์จำานวน 199 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

นิสิตใหม่ ม.มหาสารคาม นับหมื่นคน
พร้อมใจทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
 ในช่วงท้าย ประธานในพิธีโดย ศาสตราจารย์ 
ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ได้มอบต้นกล้าดอกดาวเรืองให้
ผู้นำาองค์กรนิสิต ผู้แทนคณะ /หน่วยงาน และผู้แทน
ศิษย์เก่า โดยมอบให้ไว้เพื่อร่วมกันปลูก ซึ่งจะเริ่ม
ดำาเนินการปลูกดอกดาวเรืองพร้อมกัน ในช่วงเดือน
สิงหาคม  เพื่อให้ดอกดาวเรืองออกบานสะพรั่ง ทั่วทั้ง
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ในชว่งเดือนตลุาคม ให้ทนั
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช และสำานึกในพระมหากรณุาธิคุณอนั
หาที่สุดมิได้
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มรส.จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา ราชาแห่งป่า 
เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9 ในฐานะต้นแบบแห่งกษัตริย์นักอนุรักษ์
และเทิดพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับ

สถานีวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ปลูกยางนา ราชา

แหป่า่ ณ โซนพืน้ทีสี่เขยีว มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์าน ี

เพือ่เทดิพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช องค์กษัตริย์นักอนุรักษ์ และเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

  ผศ.สมทรง นุม่นวล รกัษาการอธิการบด ีมหาวิทยาลยั

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทาง มรส. ยินดีอย่างยิ่งที่มี

โอกาสร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใน

ร่วมกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติการปลูกป่า ซึ่งการปลูกป่า

คือหน้าท่ีของทุกคน และจะต้องดูแลรักษาทรัพยากรของชาติ

ร่วมกันในทุกครั้งที่มีโอกาส

  ด้าน นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ ผู้อำานวยการ
สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สฎ) เผยว่า
กิจกรรม ปลูกยางนา ราชาแห่งป่า เทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
องค์กษัตริย์นักอนุรักษ์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ซึ่ง
กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว 
ยังเป็นการปลูกจิตสำานึกปลูกต้นไม้ในใจของทุกๆ คนที่

ร่วมกิจกรรม
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   อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำาปาง บูรณาการการเรียนการสอน เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ         

การทำาหมูสวรรค์  โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

และการโรงแรม คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารยสุ์พฒัน ์ใตเ้วชศาสตร ์อาจารย์ประจำาสาขาวชิา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวชิาพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลำาปาง รว่มกนัเปน็วทิยากรฝกึอบรมเชิงปฏบิตักิาร การ

ทำาหมูสวรรค์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 4 มทร.ล้านนา ลำาปาง จำานวน 31 

คน เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อเป็นการให้นักศึกษาเข้าใจการทำาหมูสวรรค์ การคิดต้นทุน 

ฯลฯ บูรณการการเรียนการสอนในวิชาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ทำาให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับ

ชุมชน นักศึกษามีบุคลิกภาพ ทักษะวิชาชีพด้านอาหาร และสามารถปฏิบัติงานบริการด้านการท่องเที่ยว และการ

โรงแรม บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ 

ประสบการณ์ในการทำาหมูสวรรค์ นักศึกษาผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำาไปต่อยอด

เพื่องานการท่องเที่ยว และแนะนำาอาหารสุขภาพให้กับชุมชนต่อไป

มทร.ล้านนา ลำาปาง บูรณาการการเรียนการสอน 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำาหมูสวรรค์     
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  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรม  

การวิจัยเพื่อประเมินผลงานวิจัย ประจำาปี 2560 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพอนุกรรมการวิจัย และให้อนุกรรมการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาได้ร่วมประเมินแผนงานวิจัย

และโครงการวิจัย ที่ ห้องประชุมหันตรา อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทร.สวุรรณภูมิ ศนูยพ์ระนครศรีอยธุยา หันตรา

  ผศ.มนตร ีสงัขท์อง รองผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยัและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการค้นคว้าวิจัยที่

มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่สู่การนำาไปใช้ประโยชน์ที่เน้นโจทย์

วิจัยร่วมกับสังคม ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม มีกลุ่มเป้าหมาย

ที่ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับจุดเน้นการวิจัย

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ซึ่งกระบวนการประเมินข้อเสนอ

โครงการวิจัยเป็นหนึ่ง

  ในวิธีการที่ช่วยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มี

ความสมบูรณ์ถูกต้อง และมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบ

ประมาณจากหน่วยงานท่ีเสนอขอ ตลอดจนทำาให้เกิดการเรียนรู้

ร่วมกันในการพัฒนาตนเองของอนุกรรมการวิจัย

  ดังนั้นจึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพอนุกรรมการวิจัย เพื่อประเมินผลงานวิจัยนี้ขึ้น เพื่อ

ให้คณะอนุกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบไปด้วย

อนุกรรมการวิจัยในสาขาต่าง ๆ 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์

และชีววิทยา สาขาการศึกษา สาขามนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาบริหารธุรกิจ

และเศรษฐศาสตร ์และสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวจิยั 

จำานวน 79 ท่าน 

  ไดร้ว่มกนัประเมนิและให้ขอ้เสนอแนะตอ่แผนงานวจัิยและ

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนจากงบกองทุนส่งเสริม

งานวิจัยประจำาปีงบประมาณ 2561 จำานวน 217 โครงการ และงบ

ประมาณแผน่ดนิ ประจำาปงีบประมาณ 2562 จำานวน 100 โครงการ 

ก่อนนำาส่งสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติต่อไป

มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัย
 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
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  อาจารยพ์งศวิ์ทย ์วุฒวิริยิะ รองอธกิารบด ีพรอ้มดว้ย ดร.อนรุกัษ ์

เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ Ms.Moira Hagenson General 

Manager International, Wellington Institute of Technology&Whitireia New 

Zealand คุณจารุวรรณ  พงษ์จารุวัฒน์ Programme Manager of Education 

New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำาประเทศไทย และคุณภัทรศักดิ์  

วัฒนายากร Director of Counseling, Knowledge Plus Education Services 

New Zealand ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือและสร้างเครือข่าย

ระหวา่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  สวุรรณภูม ิกบั Wellington Institute 

of Technology & Whitireia New Zealand ด้านการจัดการศึกษาและการจัด

ฝึกอบรมต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  

ณ สำานักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

พัฒนาบุคลากรด้าน IT
 

   วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ บริษัท ไอคอม เทค จำากัด ลงนาม

ความร่วมมือด้านวิชาการ โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณริกส์ เซียว กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ไอคอม เทค จำากัด ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านเทคโนโลยีให้คุณภาพ ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

มหาวทิยาลยัศรปีทมุ  ขอเชญิผูส้นใจทกุทา่น ลงทะเบยีน Online เข้ารว่ม

นำาเสนอบทความวิจัย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) และเข้าร่วมงาน SPUCON 2017

การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาต ิมหาวทิยาลยัศรปีทมุ ครัง้ที ่12

ประจำาปี 2560 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

The 12th National and International Sripatum University Conference         

(SPUCON2017) : Research and Innovations for Sustainable Development ใน

วนัพฤหสับดทีี ่14 ธนัวาคม 2560 (14 December 2017) ณ หอ้ง Auditorium

1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เวลา 

8.30-16.30 น. ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูน ย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

โทร.คลิกลงทะเบียนออนไลน์ https://researchspaceblog.wordpress.

com/2017/07/24/การประชุมวิชาการระดับช/ #งานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2560 # 

SPUCON2017 #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือ กับ WelTec New Zealand  

SPU: ขอเชิญผู้สนใจ..ลงทะเบียน Online  
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
  อาจารยเ์อกชยั กจิเกษาเจรญิ รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา 
อาจารยยุ์ทธนา พรรคอนนัต ์รองคณบดี คณะวทิยาการจดัการ ฝา่ยบรหิาร  
พนกังาน เจา้หนา้ทีแ่ละนกัศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี เขา้รว่ม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2560 โดยมพีลเรอืตร ีนภดล ปัญญาโฉม รองผูบั้งคบับัญชาการ
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธี นำาหัวหน้าส่วน
ราชการ นักเรียน ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงออกถึงความ
จงรกัภกัดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการ
ลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ
ร่วมกันปลูกต้นไม้อีกด้วย ณ บริเวณโรงฝึกพลศึกษา กองพันทหารราบที่ 2 ฯ 
ค่ายตากสิน

รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบหมายให้ สำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม โดย อ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำานวยการสำานัก พร้อมรองผู้อำานวย
การและบุคลากรในสังกัดจัดโครงการเทพสตรีรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอก
ดารารัตน์” จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
โดยกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” นี้จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 17 
กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2560 มคีณาจารยท์ีเ่คยเขา้รว่มในโครงการประดษิฐ์ดอกไม้
จันทน์กับทางจังหวัดลพบุรีคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสาธิตวิธีการประดิษฐ์ 
ซ่ึง “ดารารัตน์” น้ี เป็นดอกไม้ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงโปรดและพระราชทานใหแ้กส่มเด็จพระนางเจา้สริกิติต ์พระบรมราชนินีาถ 
อยู่เสมอ ประกอบกับในช่วงนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์ นักศึกษารุ่นพ่ีจึงได้นำาน้องนักศึกษาใหม่มาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประดิษฐด์อกไมจ้นัทน์กนัเปน็จำานวนมากโดยหวงัแคเ่พยีงวา่ดอกไมจั้นทนท์ีต่นเอง
ได้ลงมือประดิษฐ์นั้นจะเป็นตัวแทนแห่งความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 

๙ ราชมงคล 
รว่มสมัมนาสภานกัศกึษา ครัง้ที ่๗ (๙R) 
   
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะองค์การนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การสภานักศึกษา ๙ ราชมงคล ครั้งที่ ๗ (๙R) เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
สร้างเครือข่ายด้านสภานักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง 
ณ  โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา  

 รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวาย

อาเศียรวาทราชสดุดี ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่

และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง เพื่อแสดงความจงรักภักดี 

และน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อ

ประชาชนชาวไทยและมหาวทิยาลยัราชภัฏ ณ ห้องประชมุจนัทรจ์รสั 

ชั้น 3 อาคารสำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิใหเ้กยีรตเิปน็ประธานปดิโครงการ

และมอบใบประกาศแกผู่เ้ขา้รว่มอบรมหลักสตูร “การพัฒนาทักษะ

ด้านบริหารธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒” ในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ ทีห่อ้งประชมุ ๖๑๐๑ อาคาร ๖ ชัน้ ๑ (วิทยาลยัการจดัการ) 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีคณาจารย์

จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ท้ัง ๙ มทร. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ทั้งหมด ๗๐ คน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ  นี้

ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการพูด

  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำานักงานอธิการบดี 

ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา จัดการอบรม เร่ือง ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ 

ให้แก่ผู้นำานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี นางสาวดวงใจ 

ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาว

ณัฏยา สกุลศิริทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้            

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 32.08.01

 ครูคอมฯ 9 ราชมงคล ร่วมพัฒนาทักษะบริหารธุรกิจฯ


