ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพผลงานวิจัย
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา นำ�โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และ
นักวิจัย เข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการ ใน
มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2560 “Thailand Research
Expo 2017” ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมี ดร.วิภารัตน์
ดีออ่ ง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เป็น
ประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่รางวัลแสดงความ
ขอบคุณมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานวิ จั ย ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด
กรุงเทพฯ
การเข้ า ร่ ว มงานครั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ภายใต้ชื่อ การวิจัย
และพัฒนานิเวศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับ
เกษตรกรรมจากการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม อย่ า ง
ยั่งยืน อีกทั้งยังได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงาน
วิจยั แห่งชาติ (คอบช.) จัดนิทรรศการภายใต้ชอื่ การวิจยั
และพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มี
คุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคงทางอาหารใน
จังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสูค่ รัวโลก
การผลิตและแปรรูปข้าวเม่าพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 และ
ทับทิมชุมแพสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงพาณิชย์ ซึง่ มหกรรมงาน
วิจยั แห่งชาติ 2560 จัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่ว
ประเทศ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเวทีระดับประเทศในการ
แสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
แสดงศักยภาพของนักวิจยั อย่างเต็มรูปแบบอันเป็นการ
นำ�ไปสู่การพัฒนาประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนให้เกิด
การนำ�องค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
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มทร.ล้านนา ร่วมเสวนา ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
ใครได้ ใครเสีย หลัง ม.44

		
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วม
เสวนาวิชาการเรื่อง “ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ใครได้ ใครเสีย หลัง ม.44” ณ ห้องทิวลิป
โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนพ.คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผน
คณะที่ 1 สสส.กล่าวเปิดงาน โดยช่วงเช้าเป็นการนำ�เสนอผลการวิจัยในสามประเด็น ได้แก่
1. สถานการณ์ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา โดยคุณกนิษฐา ไทยกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
หลังคำ�สัง่ คสช.22/58 โดย ดร.ศรีรชั ลอยสมุทร ภาควิชาสือ่ สารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต 3. เครื่องมือช่วยในการเฝ้าระวัง ติดตาม ความหนาแน่นของร้านเหล้า
รอบสถานศึกษา โดย ดร.พวงรัตน์ จินผล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้
ส่วนในภาคบ่ายเป็นการเสวนาหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนต้องจัดการอย่างไรกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้น ดำ�เนินการเสวนาโดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ สสส. และผูร้ ว่ มเสวนาได้แก่ นพ.คำ�นวณ อึง้ ชูศกั ดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผน
คณะที่ 1 สสส. คุณสุภาภรณ์ ชมชัย ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเลขานุการศูนย์ประสานงานกำ�กับติดตาม
ผลการดำ�เนินงานตามคำ�สั่ง คสช.ที่ 22/2558 ผู้แทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน คุณ
อัครุตม์ สนธยานนท์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ผู้แทนอธิบดีกรรมสรรพสามิต
นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำ�นวยการสำ�นักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.)
และคุณธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่
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ราชภัฏโคราช ได้รับความสนใจล้นหลาม

ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

		
งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ในงาน
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “เลือกเส้นทาง…สร้าง
อนาคต…บนถนนสายอุดมศึกษา”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย และร่วมเปิดโลกทัศน์กระจายโอกาสทางการศึกษา ใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ
จากทัว่ ประเทศ ซึง่ ในปีนมี้ สี ถาบันการศึกษาตอบรับเข้าร่วมแสดงนิทรรศการมาก
ถึง 75 สถาบัน ถือเป็นโอกาสอันดีของนักเรียน คณาจารย์ และผูป้ กครองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ที่จะ
ได้รบั ทราบข้อมูลทางการศึกษา ตลอดจนข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคต ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
             การจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในปีนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัด
นิทรรศการ 2 วัน มีคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้ามาสอบถามถึงหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 รวมถึงร่วมสนุก
กับกิจกรรมเล่นเกมตอบคำ�ถามมากกว่า 20,000 คน แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รบั ความไว้วางใจในเรือ่ งมาตรฐาน
การศึกษาจากคณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในสังคมและเป็นมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่ “สำ�นึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน” และมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “ที่พึ่งของท้องถิ่น” ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
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โครงการอบรมการเขียนข่าวและถ่ายภาพข่าว
เพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการอบรมการเขียนข่าวและถ่ายภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 28–29 สิงหาคม 2560 โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้และความสามารถในการเขียนข่าวและถ่ายภาพข่าวเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ได้อย่างมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี
ตัวแทนบุคคลกรฝ่ายสนับสนุนวิชาการจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ                  
ณ ห้องประชุมเกาะกลางน้ำ� คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
28
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มรส. จับมือวิทยาลัยชุมชนระนอง
สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนระนอง สร้างภาคีเครือข่ายและยกระดับการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดระนอง ณ ห้องผดุงชาติ สำ�นักงานอธิการบดี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มรส. กล่าวว่า การสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของจังหวัดระนอง ถือว่าเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทีใ่ ห้บริการวิชาการแก่ชมุ ชนท้องถิน่ เพราะ มรส. เป็นมหาวิทยาลัยพลัง
แผ่นดิน การประสานความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตในระดับอนุปริญญาให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ส่งเสริมการศึกษา
ต่อจนถึงระดับปริญญา ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล
ด้านนายขนบ พูลผล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในครัง้ นี้ มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุน
การจัดการศึกษาร่วมกันในการพัฒนาระบบการศึกษา การวิจยั การทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการในระดับอุดมศึกษาของจังหวัด
ระนองให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล
ทีส่ �ำ คัญมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคอื มหาวิทยาลัยในพืน้ ที่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับและคนในจังหวัดระนองก็มคี วามไว้วางใจ การร่วมมือกัน
ในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสสำ�คัญที่จังหวัดระนองจะได้พัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาครั้งใหม่ที่มุ่งเป้าชัดเจนและหวังผลที่จะเกิดขึ้นตามมาได้
วันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560
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ม.มหาสารคาม จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่
เชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่

อ.ดร.มลฤดี (ผู้หญิง) สุนทร (ผู้ชาย)

		
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ ภายใต้โครงการ MSU Freshy Day

and Freshy Night 2017 เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่

		
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ ภายใต้โครงการ MSU Freshy Day and Freshy
Night 2017 โดยมีรปู แบบในการจัดซุม้ ทัง้ หมด 6 ซุม้ หรือ 6 ฐานทีจ่ ะให้ขอ้ มูลความรูแ้ ละความสนุกสนานให้แก่นอ้ ง ได้แก่ ฐานอธิบายความหมาย
ธงมหาวิทยาลัย ธงประจำ�รุ่นต่างๆ 4 รุ่น และความหมายของตราโรจนากร ฐานอธิบายความหมาย และความเป็นมาประวัติมหาวิทยาลัย ฐาน
อธิบาย สี ต้นไม้ ประจำ�สถาบัน ฐานอธิบาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฐานอธิบายความหมาย ปรัชญามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และฐานให้ความสนุกและความบันเทิงตลอดจนของรางวัล จากผูส้ นับสนุนกิจกรรม ซึง่ มีรนุ่ พีแ่ ต่ละคณะ/วิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ
ผ่านซุ้มต่างๆ พร้อมทั้งเสียงกลองและเสียงร้องเพลงเชียร์ดังกระหึ่มตลอดโดยรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำ�หรับกิจกรรมการลอดซุ้มในวันนี้ ถือเป็นการให้นิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 ได้ฝากตัวเป็นศิษย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ชาว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สืบทอดและปฏิบัติต่อกันมา โดยพี่เลี้ยงน้องใหม่ ได้เตรียมซุ้ม เพื่อให้นิสิตใหม่ทุกคนลอดซุ้ม เป็นฐานความรู้ ตาม
หลักวิชาการด้านนิสิตสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหลักวิชาการสากล ตลอดจนให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ และคณาจารย์ ให้มี
ความรักความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน ชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและทำ�ให้นิสิตใหม่กล้าคิด กล้าทำ�  กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนอีกด้วย
ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วย นายสุนทร เดชชัย ผู้อำ�นวยการกองกิจการนิสติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนอาจารย์ บุคลากร ได้เดินตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณโดยรอบอาคารพลศึกษา
ให้อยู่ในขอบเขตที่ได้ตกลงกันไว้คือ ให้รับน้องด้วยความรักความอบอุ่น มีความปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง และทำ�กิจกรรมให้
น้องใหม่มีความรักสถาบัน มีความผูกพันระหว่างพี่น้องร่วมสถาบันกันอย่างประทับใจ
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มรส.ผนึกกำ�ลัง 11 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
สร้างการมีส่วนรวมในการป้องกันทุจริตในมหาวิทยาลัย

		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou) ด้านการทุจริต ร่วมกับมูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต
และ 11 สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และวิทยาลัยชุมชนระนอง ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2 ศูนย์กฬ
ี าและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
		
ดร.สมปราชญ์ วุฒจิ นั ทร์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยบริการวิชาการ เปิดเผยว่า มรส. จะร่วมป้องกันทุจริตในทุกรูปแบบ การรวมกันเป็นกลุม่
องค์กรเครือข่ายจะทำ�ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับองค์กรอิสระฯ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ให้ความสำ�คัญกับการสร้างวัฒนธรรมในการไม่ทนต่อการทุจริต โดยผ่านกลุม่ เป้าหมายหลักนัน่ คือกลุม่ นักศึกษา เพือ่ เป็นการสนับสนุน เผยแพร่ ให้
เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสร้างการมีส่วนรวมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นีเ้ ราผนึกกำ�ลังร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีก 11 สถาบันในภาคใต้ การเริม่ ต้นในสถาบันอุดมศึกษาเรามองและ
คิดตรงกันว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั สังคมและประเทศต่อไปในอนาคต เพราะคนหนุม่ สาวซึง่ เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะจบ
การศึกษาออกไปใช้ชีวิตในสังคม ถ้าปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตตั้งแต่วันนี้ นักศึกษาเหล่านั้นก็จะเคยชินและมีจิตสำ�นึกที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเช่นเดียวกัน
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มทร.สุวรรณภูมิ หนุน พ.ร.บ.กำ�ลังพลสำ�รอง
			 จากสถานการณ์ปจั จุบนั ทีภ่ าวะสงครามทางการทหารของแต่ละประเทศมีแนวโน้มลดน้อยลง และ
ถูกแทนที่ด้วยสงครามทางเศรษฐกิจที่เข้มข้น แต่การจะธำ�รงอธิปไตยและความมั่นคงของชาติไว้ยังคงเป็นสิ่ง
สำ�คัญสูงสุด เพื่อเตรียมความพร้อมยามเกิดภาวะไม่ปกติ รัฐบาลและกองทัพจึงได้มีนโยบายลดจำ�นวนทหาร
ประจำ�การ แต่ยังคงรักษาเสถียรภาพทางการทหารไว้ โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมกำ�ลังพล
สำ�รองในการปกป้องประเทศ ตาม พ.ร.บ.กำ�ลังพลสำ�รอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะขอความร่วมมือหน่วยงานภาค
รัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกทบทวนและเตรียมความ
พร้อมทางการทหารในช่วงเวลาสั้นๆ โดยให้ค่าตอบแทนของบุคลากรตามปกติ ทั้งนี้ รวมถึงการเรียกกำ�ลัง
พลสำ�รองฝึกวิชาทหารเพื่อเลื่อนยศ–ฐานะ ที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปีตามความสมัครใจและมีบุคคลแจ้งความ
ประสงค์เข้ารับการเรียกพลในแต่ละปีเป็นจำ�นวนมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์
วัฒนา อธิการบดี ได้ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำ�คัญกับการพัฒนาประเทศ พร้อม
ยังสนับสนุนและอำ�นวยความสะดวกให้บคุ ลากรเข้ารับการเรียกพล โดยจ่ายค่าตอบแทนตามปกติ และให้กลับ
มารายงานตัวหลังจากรับการเรียกพลเสร็จสิน้ ภายใน ๗ วัน “แม้วา่ ประเทศจะพ้นจากภาวะสงคราม แต่ปญ
ั หา
ยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองและการปกป้องชายแดนยังคงเป็นภารกิจสำ�คัญของทหาร ในฐานะหน่วยงาน
ภาครัฐจึงได้สนับสนุนและอำ�นวยความสะดวกให้แก่บคุ ลากรเข้ารับการเรียกพลของกองทัพ โดยไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ
งานและจ่ายค่าตอบแทนตามปกติ ซึ่งที่ผ่านมามีบุคลากรเข้ารับการเรียกพลจำ�นวนมาก” อธิการบดีกล่าว
ในขณะที่ สิบเอก ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ที่ได้รับการ
เรียกพลฝึกวิชาทหารเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมากล่าวว่า “การเรียกพลมีหลายประเภท
และระยะเวลาแตกต่างกัน ซึ่งการเรียกพลฝึกวิชาทหารใช้เวลา ๓๐ วัน หลังจากจบแล้ว จะได้รับการเลื่อนยศ-ฐานะที่
สูงขึ้น เช่น จากสิบเอก เป็นว่าที่ร้อยตรี เป็นต้น ขณะที่หลายคนอาจจะมีความกังวลในความเข้มงวดของระเบียบวินัย
ทหาร แต่ในการฝึกจะมีการตรวจสอบสภาพร่างกาย การวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในอากาศเพือ่ จะได้ก�ำ หนดระยะเวลา
การฝึกที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย   รวมถึงมีการศึกศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้เรียนวิชาเกี่ยวกับความสำ�คัญ
ของกองทัพ การสร้างวินยั และการรักษาความมัน่ คงของชาติ แม้วา่ การเข้ารับการเรียกพลจะมีผลกระทบกับการทำ�งาน
บ้าง แต่ช่วยให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีวินัยต่อตนเอง และมีความรู้เพื่อปรับใช้ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น”
                ในปี ๒๕๖๐ มีกำ�ลังพลสำ�รองแจ้งความประสงค์เข้าฝึกวิชาทหารกว่า ๒,๐๐๐ คน แต่กองทัพมีงบประมาณ
ในการเรียกพล ๒๐๐ นาย ซึ่งถือเป็นตัวแทนของพลเรือนที่ทำ�หน้าที่เตรียมความพร้อมเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
ให้มั่นคง
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นักศึกษา ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
			
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลเสนา
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ขณะนี้ทางโรงพยาบาลเสนามี
ปริมาณเลือดไม่เพียงพอที่จะนำ�ไปรักษาผู้ป่วย และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพื่อป้องกันการขาดแคลนเลือด
ในการรักษาผู้ป่วย วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาร่ ว มกั บ โรงพยาบาลเสนา อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา รับบริจาคโลหิต ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากร
จำ�นวนมากให้ความสนใจและต้องการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
ร่วมกันบริจาคโลหิตกันอย่างคับคัง่ ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 อาคารบ้าน
พลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สานพลังประชารัฐ

		 ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ�
กิจกรรม “อบรมหลักสูตรบัญชีครัวเรือน หลักสูตรช่องทางการจัดจำ�หน่ายและการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สำ�หรับผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษนักธุรกิจวัยเยาว์” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท
ไทเบฟเวอเลจ ที่ ห้องประชุมชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
วันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560
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