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 ทนุอาชีวศกึษาในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ 
เพื่อเพิ่มจำานวนผู้เรียนสายอาชีพในสถานศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือ
เยาวชน  นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบและขาดโอกาสทางการศึกษา 
  โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นกัศกึษากลุ่มพเิศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) “เด็กทุน จชต. หัวใจ
ซื่อสัตย์สุจริต” เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นการเพิ่ม
โอกาสทางการศกึษาใหแ้กน่กัเรยีนทีจ่บมธัยมศกึษาตอนตน้
ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อมา
ปีการศึกษา 2555 เพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่จบหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืจบมธัยมศกึษาตอน
ปลาย ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
เป็นทุนให้เปล่าไม่มีเงื่อนไข 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี
ละ 29,000 บาท/คน จำานวน 300 ทุน/ปี หลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) ปลีะ 40,000 บาท/
คน จำานวน 100 ทนุ/ป ีแบง่เปน็ทนุประเภทมท่ีีพกัประจำา
และทนุประเภทไป-กลบั จำานวน 15 แหง่ โดยเกรดเฉลีย่
ระดับ ปวช. ไม่ต่ำากว่า 2 ระดับ ปวส. ไม่ต่ำากว่า 2.25  
และทุนต่างพ้ืนท่ีจำานวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการ
อาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี  
วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจดัการไฟฟา้ กฟผ. แมเ่มาะ 
และวทิยาลยัเทคนิคพังงา จดัขึน้เมือ่วนัที ่3-5 กรกฏาคม 
2560 ณ โรงแรมหาดทรายแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
   พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)กล่าวว่า โครงการค่ายทุน
อาชวีศกึษาระดบั ปวช. และ ปวส. ในพืน้ทีพ่เิศษจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เปน็การสร้างโอกาสทีดี่ให้แกเ่ยาวชนใน

พืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษา
เป็นการพิเศษ แม้จำานวนทุนจะไม่สามารถจัดใหแก่ทุก
คนที่ต้องการได้  ซี่งการศึกษาเป็นรากฐานที่สำาคัญที่สุด
ประการหนึง่ในการสรา้งสรรค์ใหม้อีาชพีทีย่ั่งยนื มคีวาม
เจริญความก้าวหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ใน
สงัคมได ้การศกึษาจงึเปน็กญุแจท่ีทำาใหค้นประสบความ
สำาเร็จ ดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. จัดค่ายนักเรียนทุน
อาชวีศกึษาชายแดนภาคใต ้ระดบั ปวช. และ ปวส. เพือ่
ชีแ้จงทำาความเขา้ใจถงึแนวปฏบัิตขิองนกัเรยีนทนุ ตลอด
จนเพื่อให้ความรู้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
อาชวีศกึษา และใหน้กัเรยีน นกัศกึษา ได้เหน็วถิชีวิีตตา่ง
พื้นที่ที่แตกต่างจากบ้านเกิด และเห็นความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม รู้และเข้าใจวิธีการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ที่มีความแตกต่าง  คาดหวังว่าให้เยาวชนเหล่านี้กลับไป
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนบ้านเกิดต่อไป 
 ดร.พูลสุข ธัชโอภาส ผู้อำานวยการวิทยาลัยอา
ชวีศกึษาปตัตาน ปฎบิติัหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ
ฝ่ายเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา (ทุนอาชีวศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้) กล่าวว่า  ค่ายทุนนักศึกษา จชต. 
เป็นค่ายท่ีเด็กขาดโอกาสและเขาได้มีโอกาสมาอยู่ในค่าย
นี้ ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เติมเต็มประสบการณ์ชีวิต ในส่วน
ที่เขายังขาดได้อย่างมากมาย ได้กิน นอน อยู่ร่วมกันใน
สงัคม สิง่ทีส่ำาคญัในการเขา้คา่ย คอืเดก็จะได้รบัการปลกู
ฝงัสรา้งจติสำานกึทีดี่ในเรือ่งคณุคา่ของเงินทุนทีน่กัศึกษา
ได้มานี ้เปน็เงนิภาษีอากรของประชากรทัง้ประเทศ เมือ่
เขาได้รับเงินมาแล้วเขาจะต้องมีการวางแผนการใช้จ่าย
เงินเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริงให้ประสบความสำาเร็จใน
การเรียน เพื่ออนาคตของเขาจะได้มีอาชีพที่มั่นคง 

 ทีผ่า่นมาขอ้มลูนกัศกึษาทีจ่บการศกึษาในป ี2559 
นักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. จบการศึกษาร้อยละ 
97 เป็นผลสำาเรจ็การศึกษาท่ีสงูมาก ถา้เทยีบกับนกัศกึษา
ทั่วไป สูงเป็น 10 เท่า ซึ่งนักศึกษา ปวช. รับ 300 คน ใน 
ปี 57 สำาเร็จการศึกษาปี 59  จำานวน 291 คน ส่วนระดับ 
ปวส. รับมา 100 คน ในปี 58 สำาเร็จการศึกษาในปี  59  
จำานวน 97 คน สามารถทำางานตรงตามสาขาและไม่ตรง
ตามสาขาทัง้ภาครฐั เอกชน และประกอบอาชพีอิสระได้
เป็นอย่างดี 
 น.ส.สมุติรา เจะ๊อมุาร ์ นักศกึษาทนุ วศ.ปตัตาน ี 
กลา่ววา่ จากการทีเ่คยไดรั้บทนุในระดบั ปวช. เปน็ชว่งที่
สภาวะเศรษฐกจิของครอบครวัลำาบาก แตห่ลงัจากไดร้บั
ทนุแลว้กส็ามารถมาชว่ยแบง่เบาภาระครอบครวัดา้นคา่
ใช้จ่ายในการเรียนได้ และยังได้รับทุนต่อเนื่องในระดับ 
ปวส. อีกด้วย 
 ในส่วนของการวางแผนการใช้เงินทุน ต้องมี
รายรับ รายจ่าย ทุกการใช้จ่ายต้องสมเหตุสมผล การ
ที่เราได้รับทุนสามารถส่งเสริมในเรื่องของการเรียนได้ 
และสามารถทุ่มเทกับการเรียนได้มากข้ึน จากการที่เรา
ออกไปหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว สามารถช่วยส่ง
เสริมช่วงเวลาในการเรียนได้อย่างเต็มที่กับการเรียนจน
ทำาใหพั้ฒนาขึน้ จาก ปวช. มผีลการเรยีนเพิม่ขึน้สามารถ
ผลกัดนัตวัเองไปสรา้งประโยชนใ์หก้บัวทิยาลยั ใหแ้กค่น       
รอบข้างและสังคมได้ 
 “การเป็นเด็กทุนทำาให้คุณค่าของเราเพ่ิมมากข้ึน  
ทุกคนให้ความสำาคัญกับเด็กทุน เราจะต้องทำาให้คนอื่น
เห็นว่าเมื่อได้รับทุนมาแล้วต้องทำาให้ดีที่สุด ตั้งใจเรียน
เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้คุ้มค่ากับเงินทุนที่ได้รับมาและ
เมือ่เรยีนจบจะชดใชท้นุในการประกอบอาชพีดว้ยความ
สจุริต ปลกูฝงันอ้งๆ รุน่หลงัวา่การเปน็เดก็ทนุตอ้งปฏบิตัิ
ตัวอย่างไรบ้างและจะกลับไปดูแลครอบครัวให้ดีย่ิงข้ึน” 
น.ส.สุมิตรา  กล่าวทิ้งท้าย

สอศ. ให้ทุนเด็กใต้เรียนอาชีวะ 400 ทุนดร.พูลสุข  ธัชโอภาส

น.ส.สุมิตรา เจ๊ะอุมาร์
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 ผศ.ดร. ชาตชิาย มว่งปฐม  รกัษาราชการแทนอธกิารบด ี 
เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการเตรยีมความพรอ้มจดั
งานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำาปี 2560  
โดยมี ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย  รองอธิการบดี และ
ผู้แทนคณะ สำานัก หน่วยงานร่วมประชุมณ ห้องประชุม 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
                ที่ประชุมได้มีมติ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏ

อุดรธานีวิชาการ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560  ในปีนี้มีธีมงาน 

“นวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0” ให้สอดคล้องกับนโยบายในการ

พฒันาประเทศของรฐับาล ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยนวตักรรม 

ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21        

สู่การเป็นประเทศไทย ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำาหนดจัดงานวัน

วิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ เป็นประจำาทุกปีเพื่อ

ให้ความรู้และวิทยาการแก่ประชาชนในพื้นท่ี อีกท้ังยังเป็นการ

กระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจทางด้านวิชาการ เป็นการเปิด

โลกทัศน์สู่คลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็น

พื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากน้ียังเป็นการ

เปน็การประชาสมัพนัธผ์ลงานของมหาวทิยาลยัใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัและ

ยอมรบัของประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวดัอดุรธานแีละจงัหวดัใกลเ้คยีง 

ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ ผล

งาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักศึกษา งานวิจัยต่างๆ การ

แนะนำาสาขาวิชา การบรรยายทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การ

ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกวดสุนทรพจน์เฉลิม

พระเกียรติฯ การตอบปัญหาอาเซียน การประกวดสุนัขและแมว  

การออกร้านจำาหน่ายสินค้า อาหาร การแสดงดนตรี ศิลปะและ

วัฒนธรรม นทิรรศการเทดิพระเกยีรต ินทิรรศการผา้ไทย  การเดนิ

แฟชั่นผ้าไทย นิทรรศการจากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ, 

นิทรรศการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, คลินิก

เทคโนโลยี, ประกวด Science Show, แข่งขันตอบปัญหา–ทักษะ

ทางวิทยาศาสตร,์ สาธติการใชพ้ลงังานทดแทน, ประกวดหุน่ยนต,์ 

แขง่ขนัจรวดขวดน้ำา, บรรยาย-เสวนา ทางวชิาการ, การสอนผลติ

สื่อการเรียนการสอนและโครงงานนักศึกษา, การแต่งกายชุด

ประจำาชาติอาเซียน ประกวดร้องเพลง เทศกาลอาหารนานาชาติ 

เป็นต้น

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวด แข่งขัน ทักษะทาง

วิชาการต่างๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย, แข่งขันต่อ

ศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ, แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,

ประกวดวาดภาพ, เลือกซ้ือหนงัสอื สนิค้าโอทอ็ป, กจิกรรมบนัเทงิ

และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง และกิจกรรมอื่นๆ

อีกมากมาย จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัด

อุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมชมงานได้ระหว่างวันที่ 

16-18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560  
จัดยิ่งใหญ่ ชูคอนเซ็ปต์ “นวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0”
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ร.ร. สาธิตมัธยม และร.ร.ประถมสาธิต มรภ.อย.
 แห่เทียนพรรษา ประจำาปี ๒๕๖๐

 ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (มรภ.อย.) ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำาปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ 

ร่วมในพิธี เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมพิธี

ทำาบุญ แห่เทียน และถวายเทียนพรรษา ณ วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๑-๔ ร่วมแห่และถวายเทียนพรรษา ณ วัดบรมพุทธารามและวัดภูเขาทอง และให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ร่วมแห่และถวายเทียนพรรษา ณ วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
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 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติทับลาน และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การปลูกจิตสำานึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การสร้างความเข้าใจในการ

อนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่เยาวชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ณ อุทยาน

แห่งชาติทับลาน อำาเภอวังน้ำาเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ 

ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้กำาลังใจ

แก่คณะทำางานและผู้เข้าร่วมโครงการ

            กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยาน

แหง่ชาตทิบัลาน เรือ่ง ปา่ลานปา่ผนืสดุทา้ยในประเทศไทย ต่อด้วยกจิกรรม

สานสมัพนัธส์ามคัค ีการแบง่กลุ่มเรยีนรูด้้านการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาติ

และป่าไม้ การฝึกปฏิบัติการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ และกิจกรรมนำา

นกัศกึษาปลกูปา่ ณ หนว่ยคลองกระทงิ ตำาบลไทยสามคัค ีอำาเภอวงัน้ำาเขยีว 

จงัหวดันครราชสมีา โดยไดร้บัเกยีรตจิาก เจา้หนา้ท่ีหนว่ยพทิกัษอ์ทุยานแห่ง

ชาติทับลาน เป็นวิทยากรให้ความรู้

            การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่สำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้จดัข้ึนระหว่างเดือนพฤษภาคม-สงิหาคม 2560 โดยแบง่กจิกรรม
ออกเปน็ 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 กจิกรรมการปลกูป่า ดว้ยการลงพืน้ทีร่ว่มกับชมุชน
ชว่ยกนัพลกิฟืน้ผนืปา่ และสว่นที ่2 กจิกรรมตน้แบบมหาวิทยาลัยสีเขียว ดว้ยการ
เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้ พร้อมปลุก
จิตสำานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งได้
ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าไม้ไทย อันจะนำาไปสู่การตระหนักหวงแหนและ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นและประเทศไทยสืบไป

ราชภัฏโคราช จับมือ 2 หน่วยงานรัฐ
ปลูกป่าร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอาจริงด้านจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นระบบ   โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สร้างวินัย และสร้างจิตสำานึกให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน 
ในการคดัแยกขยะ ตัง้แตต้่นทาง ตลอดจนเปน็การลดปรมิาณขยะและลด
ค่าใช้จ่ายในการกำาจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ทีบ่รเิวณหนา้อาคารบรมราชกมุาร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  กอง
อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด “กิจกรรมรณรงค์โครงการ
บริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”  โดยมีศาสตราจารย์ 
ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิด
งาน พรอ้มแสดงสญัลกัษณใ์นพธิเีปดิงาน  โดยการโยนขวดน้ำาพลาสตกิทีใ่ชแ้ลว้ 
ลงในถังขยะประเภทถังรีไซเคิล เพ่ือเป็นตัวอย่างและให้นโยบายแก่บุคลากร  
นิสิต  และนักเรียน ด้านการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
ตอ้งอาศยัทกุคนรว่มมือกันคนละไมค้นละมอืในการรูจั้กแยกขยะตัง้แตต่น้ทาง  
เพื่อการจัดการขยะปลายทางให้ได้ผลและเกิดประโยชน์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่าย
อำานวยการ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เปดิเผยวา่  ในปจัจบุนั มหาวทิยาลยั
มหาสารคามมีปริมาณขยะเกิดขึ้น 4-6 ตัน/วัน และเสียค่าใช้จ่ายในการกำาจัด 
พร้อมประสบปัญหาสถานที่รับกำาจัดขยะล้นไม่สามารถรองรับปริมาณขยะ
มลูฝอยไดท้ัง้จงัหวดั ดว้ยเหตนุี ้กองอาคารสถานที ่มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ไดด้ำาเนนิการพฒันาระบบบรหิารจดัการขยะภายในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559–2564 มุ่งมั่นจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น

ระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานพร้อมพัฒนามุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย        
สีเขียว (Green University)
 ทั้งนี้เพื่อมุ่งมั่นจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พรอ้มทัง้เพือ่สรา้งวนิยั และสรา้งจติสำานกึ
ให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนเป็นการ
ลดปริมาณขยะและลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
กิจกรรมภายในงานมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชน 
มากกว่า 300 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ก่อนจะร่วมเดินรณรงค์การจัดการคัดแยก
ขยะไปตามคณะ/หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งหลังจาก
นี้  ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดวางถังขยะที่แยกประเภทไว้  ตามจุดต่างๆ             
ทั่วมหาวิทยาลัยเพื่ออำานวยความสะดวกในการแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท
 ดา้นศาสตราจารย ์ดร.สัมพนัธ ์ฤทธเิดช กลา่ววา่ การลดปรมิาณขยะ  และ
แก้ปัญหาขยะล้นเมืองจะสำาเร็จไม่ได้หากให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบ  
จำาเปน็อยา่งยิง่ทีทุ่กภาคส่วนภายในมหาวทิยาลยั เขา้มาเปน็สว่นรว่มในการดำาเนนิ
งาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยเน้นการลด 
คัดแยก และนำากลับมาใช้ใหม่ด้วยหลักการ 3R คือ R : Reduce คือ การลดการใช้, 
R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และ R : Recycle คือ การนำาหรือ
เลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำากลับมารีไซเคิล หรือนำากลับมาใช้ใหม่  ซึ่งจะสร้าง
ระบบบริหารจัดการขยะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และจะนำาไปสู่ความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ม.มหาสารคาม รวมใจคัดแยกขยะรณรงค์เข้มข้น
จัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(มรท.) จัดพิธีถวายสัตย์

ปฏิญาณงดเหล้าถวายในหลวงและพิธีแห่เทียนและถวายเทียน

จำานำาพรรษา ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวงชั้นตรี และวัด

คลองสายบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี 

 ผศ.จินตนา  เวชม ีรกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์และ

ภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน (เทพสตรี บวชใจ ถวายเทยีน งดเหลา้ เขา้วัด ถวาย

ในหลวง) โดยในชว่งเชา้เวลา 09.00 น. พธิถีวายสตัยป์ฏญิาณงดเหลา้

เขา้วดั ถวายในหลวง และในช่วงเวลา 09.19 น. ในวนัท่ี  5  กรกฎาคม 

2560 เป็นพิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำานำาพรรษา ณ วัดเสาธงทอง 

พระอารามหลวง ชั้นตรี และวัดคลองสายบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี

 ผศ.จินตนา เวชมี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้

ตระหนักเห็นถึงความสำาคัญของการขัดเกลาทางด้านจิตใจ ปลูกฝัง 

และส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน 

และนกัศกึษา ในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนกิชนทีด่ ีโดยไดน้อ้มนำา  

พระคตธิรรมสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรนิายก และคำาขวญั

พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเนือ่งในวนังดดื่มสรุาแหง่ชาติ

ประจำาป ี2560  ทัง้นี ้เพือ่รณรงคใ์หช้าวไทยตัง้สจัจะอธิษฐานงดการ

ดืม่สรุาในวนัเข้าพรรษาและในชว่ง 3 เดือนระหวา่งฤดเูขา้พรรษา เพือ่

สง่เสรมิคา่นยิมทีด่ใีห้แกส่งัคมไทย ประกอบกบัวนัเขา้พรรษา ซึง่ตรง

กับ วันแรม 1 ค่ำา เดือน 8 และเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 

1 ค่ำา เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำา เดือน 11 นั้นถือว่าเป็นวันและช่วง

เทศกาลทางศาสนาพทุธทีส่ำาคญัเทศกาลหนึง่ในประเทศไทย โดยมีระยะ

เวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำาคัญทาง

พระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 

ค่ำา เดือน 8 พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้

สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำาบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่

สมัยสุโขทัย

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรี จึงได้ร่วมกันจัดโครงการด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา 

สถาบันกษัตริย์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (เทพสตรี บวชใจ ถวายเทียน           

งดเหล้า เข้าวัด ถวายในหลวง) ขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทั้งสิ้น 600 คน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมถวาย

สตัยป์ฏญิาณงดเหลา้ ถวายในหลวง รับผิดชอบโดย กองกลาง สำานกังาน

อธิการบดี กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำานำาพรรษา ณ วัดเสาธง

ทอง พระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ อ.เมือง จ.ลพบุรี รับผิดชอบ

โดย สำานักศลิปะและวัฒนธรรมและหนว่ยงานรว่ม ซึง่ประกอบดว้ย คณะ

ครุศาสตร์/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/ คณะวิทยาการจัดการ/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำานำาพรรษา ณ วัดคลองสายบัว 

อ.เมอืง จ.ลพบรุ ีรบัผดิชอบโดยกองพฒันานกัศกึษา สำานกังานอธกิารบด ี

องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา

มรท.ถวายเทียนจำานำาพรรษา
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 “น้องแก๊ป” วุฒิชัย หทัยวิวัฒน์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการเมืองการปกครอง 
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์าน(ีมรส.) เปน็ตวัอยา่ง
หนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่แม้จะมีไลฟ์สไตล์แบบวัยรุ่นตามสมัยนิยม แต่ก็ไม่เคยหลงลืมศิลป
วัฒนธรรมไทยและรากเหง้าของตัวเอง ด้วยการหันมาเรียนมโนราห์ และไม่ใช่แค่เรียน
ด้วยความเห่อชั่วครั้งชั่วคราว แต่น้องแก๊ปเรียนมาถึง 2 ปีแล้ว
 น้องแก๊ปเริ่มเรียนรำามโนราห์ตั้งแต่เป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี โดยรุน่พีเ่หน็วา่นอ้งแกป๊หนว่ยกา้นดแีละมพีืน้ฐานดา้นนาฏศลิปม์าบา้ง จงึชกัชวน
มาเรียนรำามโนราห์ ซึ่งน้องแก๊ปก็ตกปากรับคำาทันทีเพราะชื่นชอบอยู่เป็นทุนเดิม
 “เคยไปดูรำ�มโนร�ห์แล้วรู้สึกว่�งดง�ม อ่อนช้อยและน่�ทึ่งม�ก เป็นน�ฏลีล�ที่ไม่
เหมือนใครเพร�ะต้องมีทักษะพลิกแพลงต่�ง ๆ ประกอบด้วยพอรุ่นพี่ม�ชวนก็เลยตอบ
ตกลงทันที ซึ่งเร�เรียนกับสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี 
โดยท�งมห�วิทย�ลัยจะเชิญศิลปินมโนร�ห์หรือครูมโนร�ห์ม�สอนให้ เรียนทุกวันเส�ร์
และอ�ทิตย์ ตั้งแต่เวล� 09.00–16.00 น. ไม่มีค่�ใช้จ่�ยในก�รเรียนครับ ทุกอย่�งฟรีหมด 
เพร�ะมห�วิทย�ลัยอย�กจะสืบส�นศิลปะก�รแสดงนี้ให้แก่คนรุ่นใหม่”
 น้องแก๊ป บอกว่า รำามโนราห์ยากกว่านาฏศิลป์ประเภทอื่น ๆ เพราะต้องมีการดัดตัวให้
อ่อน รวมถึงดัดแขนและดัดนิ้ว ตนเคยเล่นโยคะมาบ้าง แต่การดัดตัวของมโนราห์หนักหนากว่า
ของโยคะหลายสิบเท่า ทำาให้ถ้าไม่มีใจรักจริงก็อาจเลิกล้มการฝึกเสียกลางคันได้
“ตอนเรียนก็ท้อเหมือนกันครับ นอกจากต้องดัดตัวแล้วยังต้องเรียนรู้เรื่องการทรงตัวให้สมดุล 

การใช้ร่างกายให้บาลานซ์กัน จากนั้นจึงเริ่มเรียนท่าพื้นฐานหรือท่าครูซึ่งมี
ทัง้หมด 12 ทา่ ใครทีส่ามารถจดจำาและรำาทา่คร ู12 ทา่นีไ้ดก้น็ำามาประยกุตท์า่รำา
ตา่ง ๆ  ได ้ผมเรยีนอยูเ่ปน็ปถีงึจะเริม่ชนิและคลอ่งแคลว่ เริม่ไมต่อ้งมองคนอืน่ 
จำาทา่รำาไดเ้องและประยกุตไ์ดเ้อง หลงัจากนัน้กเ็ริม่สนุกกบัการแสดงแลว้ครบั”
พอเริ่มรำาเป็นก็เริ่มมีงานติดต่อเข้ามา ทั้งที่เป็นงานของมหาวิทยาลัยและงาน
ภายนอก เช่น งานแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภาค และบางครั้งก็
เป็นการแลกเปล่ียนในระดับอาเซียนและนานาชาติ ซึ่งทำาให้น้องแก๊ปภาค
ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดศิลปะการแสดงของปักษ์ใต้ไปสู่
ระดับนานาชาติ
	 “ทกุงานเราจะไดค้า่ตอบแทนจากการแสดง	มากบา้งนอ้ยบา้งตามแต่
กจิกรรม	ทำาให้เราเริม่มรีายได้พเิศษระหวา่งเรยีน	แตเ่งนิก็ไมใ่ชส่ิง่สำาคัญทีส่ดุ
สำาหรบัเรา	เพราะสิง่สำาคญัทีส่ดุคอืเรารกัการรำามโนราห	์และมโนราหย์งัเปดิ
ประตแูหง่โอกาสใหก้บัเราดว้ย	ใหเ้ราไดเ้ดนิทางไปแลกเปลีย่นวฒันธรรมใน
ทีต่า่งๆ	ไดน้ำาเสนอศลิปวฒันธรรมเราและชืน่ชมของชาติอืน่	มโนราหจ์งึเปน็
มูลค่าเพิ่มของชีวิตเรา	เป็นทักษะความสามารถที่ติดตัวเราไป	และไม่มีใคร
เอาไปจากเราได้”
 เราถามน้องแก๊ปว่า เป็นคนรุ่นใหม่แล้วมารำามโนราห์ไม่กลัวเพื่อนหา
ว่าเชยหรือ น้องแก๊ปหัวเราะแล้วตอบทันทีว่าไม่กลัว
 “จริง ๆ  แล้วก็ไม่เคยมีใครว่าครับ เพราะเราก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดา ๆ
คนหน่ึง อะไรทีเ่พือ่น ๆ  ฮติกันเรากส็นใจ ยงัคยุกบัเพือ่นรูเ้รือ่ง ฟงัเพลง-ดซีูรส์ี
เกาหลี แต่งตัวตามแฟชั่น มีกิจกรรมเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป เพียงแต่เราไม่ลืม
รากเหง้าของปู่ย่าตายาย เราต้องการจะสืบสานให้คนรุ่นหลังต่อไป และเรา
สามารถทำาใหช้วีติระหวา่งการเปน็คนรุน่ใหมกั่บคนไมลื่มของเก่ามนัสมดลุได”้
ตอนน้ีน้องแก๊ปก็ยังเรียนรำามโนราห์อยู่ เพราะมีท่าพลิกแพลงและการแส
ดงใหม่ๆ มาให้เรียนรู้และฝึกซ้อมอยู่เสมอ โดยนอกจากน้องแก๊ปแล้วก็ยังมี
เพื่อน ๆ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสนใจมาร่วมเรียนด้วยอีกหลายสิบคน
“ตอนนี้เรามีน้องใหม่ที่เป็นนักศึกษาปี 1 มาสมัครเรียนหลายคน ซึ่งพวกเราก็
ช่วยกันสอนน้องด้วยครับ การสอนรำามโนราห์ไม่ใช่แค่การถ่ายทอดท่ารำา แต่
ต้องให้กำาลังใจและแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนด้วย เพราะอย่างที่บอกไปว่าเป็น
นาฏศิลป์ที่ค่อนข้างพลิกแพลง หวือหวาและท่ายาก จึงต้องอาศัยการฝึกฝน
อย่างหนัก กำาลังใจและการทุ่มเทจึงเป็นสิ่งสำาคัญ”
 น้องแก๊ปยังฝากถึงคนรุ่นใหม่ว่า ใครที่สนใจเรียนรำามโนราห์สามารถ
มาสมัครได้ที่ สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ 077-913333 ยินดีถ่ายทอดให้ด้วยใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

“น้องแก๊ป” วุฒิชัย หทัยวิวัฒน์กุล มรส.
ฟังเพลงเกาหลีแต่รำามโนราห์ คนรุ่นใหม่ไม่ลืมรากเหง้า
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ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย
ระดับ ม.ปลาย และระดับอุดมศึกษา 

   ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
นักศึกษาเข้าร่วม “การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา “รางวัลหม่อม
หลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ” ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th/readingthai2017 ส่งใบสมัครทาง E-mail 
: readingthai2017@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิประกวดทางเว็บไซต์ www.
arts.su.ac.th/readingthai2017 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.arts.su.ac.th/readingthai2017

ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำาบุญตักบาตร “วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” ๒๕๖๐
  ดร.มาลนิ ีพคุยาภรณ ์ผูรั้บใบอนุญาตจดัตัง้มหาวทิยาลยั
ศรีปทุม เป็นประธานในพิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
แด่พระสงฆ์ จำานวน ๑๙ รูป และพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ โซน C  
ชั้น ๑ อาคาร ๔๐ ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) 
เมื่อเร็วๆ นี้  โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เขา้รว่มในพธิทีำาบญุเนือ่งในวนัสำาคญัทางพระพทุธศาสนา  
“วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” ประจำาปี ๒๕๖๐ ในการ
ทะนุบำารุงและทำาบุญสืบเนื่องพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริ
มงคลแกต่นเองและครอบครัวสืบไป ซ่ึงจดัโดยศนูยศ์ลิปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม https://www.spu.ac.th/activities/12693

เชิญชม 
“อดตีทอ้งพระโรงเดมิของพระราชวังดุสิต พระทีน่ัง่อนนัตมหาสมาคม”
สมาคมนกัศึกษาเกา่มหาวทิยาลยัศลิปากร ขอเชญิทกุทา่นรว่มชม “อดตีทอ้งพระโรงเดมิของพระราชวงัดสุติ พระทีน่ัง่อนนัต
มหาสมาคม” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. นำาชมโดยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ บุคคลทั่วไป 
ราคา 750 บาท สมาชิกสมาคมฯ ราคา 650 บาท 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณลลิต เลิศไม้ไทย นายกสมาคมฯ โทร. 09-5367-2670 Line ID : lalitcon
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 สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนผู้สนใจ

เข้าร่วมการอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูลและการวิจัย” พบ

กบับรรยายพเิศษโดย ศาสตราจารย ์ดร.ดเิรก ปทัมสริวิฒัน ์เมธวีจิยัอาวโุส สถาบนัวิจยั

สังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อ การแนะนำาโปรแกรม STATA 

การนำาเข้าข้อมูล และคำาสั่งเบื้องต้น, การใช้ฐานข้อมูลครัวเรือน/แรงงานเพื่อการวิจัย, แบบ

จำาลองเศรษฐมิติ และเทคนิคการประมาณการ รวมไปถึงกรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติ โดย

โครงการน้ีจดัข้ึนเพือ่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจการใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู STATA 

พร้อมทั้งสามารถจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถนำาความรู้ไปต่อยอดเพื่อทำางาน

วิจัย วิทยานิพนธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยตนเองได้ จัดอบรมระหว่าง วันที่ 24-25 

สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด 

ชั้น 2 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.dpu.ac.th/ises/ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2560 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2954-7300 ต่อ 465

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำาปาง นำาโดยผู้ช่วย
ศาสตราจารยวิ์ทยา วนาภชิติ ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
วันชาติ สุวัตถี ผู้อำานวยการ กองบริหารทรัพยากร ผู้บริหาร พร้อมด้วย
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา 
ลำาปางกว่า 400 คน รว่มโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เวยีนเทยีน และพิธีถวายเทียน
พรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำาปาง 
โอกาสนี ้พระมหาภานวัุฒน ์ปฏภิาณเมธ ีเจา้อาวาสวดัมิง่เมอืงมลู นำาสวดธมัมจกั
รกัปปวัตตนสูตร บทอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค (วิถีการดำารงชีวิต) เจริญ
สตภิาวนา ถวายเปน็พระราชกศุลฯ แดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
และเทศนา ให้ศีลให้พร เพื่อเป็นมงคลชีวิตแก่ผู้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม กรรมการสภา
มหาวทิยาลยั รักษาการแทนอธิการบด ีมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) 
เปดิเผยว่า เมือ่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ในการประชมุสภามหาวทิยาลยั คร้ังที ่
7/2560 สภามหาวทิยาลยัมมีตอินมุตักิารสำาเรจ็การศกึษาของนกัศกึษา จำานวน 
2,058 ราย ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตร 4 ราย อนุปริญญา 2 ราย ปริญญา
ตรี 1,809 ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต 177 ราย และปริญญาโท 66 ราย 
หลังจากท่ีได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 ราย 
ทดแทนกรรมการที่ลาออกไป ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า รอง
ศาสตราจารย์ มานติย ์จมุปา และนายปราโมทย ์โชตมิงคล นอกจากนีส้ำาหรบั
ผู้สำาเร็จการศึกษาท่ีได้ยื่นคำาร้อง เพ่ือขอหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา 
สามารถรบัเอกสารหนงัสอืรบัรองได้ที ่สำานกัทะเบยีนและวดัผล มหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 
และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2504-7788 

มทร.ล้านนา ลำาปาง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล 

มสธ. อนุมัติปริญญา 

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 
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สร้างเครือข่าย กับ OTAGA New Zealand
  อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิรยิะ รองอธกิารบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโล

ยีราชมงคลสุวรรณภมู ิเปน็ประธานเปิดการประชมุแลกเปล่ียนความรู้
และสร้างเครือข่ายกับ Otago Polytechnic ประเทศ New Zealand โดยมี 
Mr.Yuan Pei Internationalisation ผู้แทน Otago Polytechnic นางสาวจารุ
วรรณ พงษ์จารวุฒัน ์Programme Manager จากหนว่ยงานการศึกษา สถาน
ทูต New Zealand และนายภัทรศักดิ์ วัฒนายากร Director of Counseling 
and Training, Knowledge Plus Education Services Co.,LTD. พร้อมด้วย
คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน
 อ.กอบชยั เมฆด ีหัวหนา้หนว่ยบม่เพาะ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิใหก้ารตอ้นรบั ดร.ฉัตรธาร ลิม้อุปถมัภ์ และคุณ

กัมพล สามปรุ นักวิชาการ จากสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม สสว. ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการ Start Up ที่ได้นำาความรู้มาต่อยอดการพัฒนา SMEs ที่เข้ม

แขง็สูต่ลาดสากล ที ่วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลผลติทางการเกษตร ต.ทบั

น้ำา บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.สวุรรณภูมิ จดัอบรมบรูณาการ
  รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการงาน
วิจัยเชิงพื้นที่ กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบวิจัยเชิง
พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี โดย ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดี และ คณาจารย์ คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการบรรยายใหค้วามรูแ้กช่าวบา้น
ชมุชนตลาดน้ำาวัดตะเคยีน เพือ่ร่วมระดมสมองกบัสมาชกิในชมุชนพฒันางาน
วจิยัและสรา้งผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ใหม้ัน่คงและยัง่ยืนเปน็ทีย่อมรบั ณ ตลาด
น้ำาวัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

บันทึกเทปรายการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ ีพรอ้มดว้ยอาจารยณ์ฐั
กาญจน์ พึ่งเกิด รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ ีรว่มบนัทกึเทปรายการ ซี.ทีวี. ทอลก์ ตอน ความ
พร้อมในการเป็นเจ้าภาพ การดำาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษาคร้ังที่ 35 (35th WUNCA) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณีจะ
เป็นเจ้าภาพในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบันทึกรายการ 

บริษัทเคเบิลทีวี จันทบุรี จำากัด
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เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   จอมกษัตริย์พระผ่านฟ้า  จอมไผท
 ธ ยิ่งยศขจรไกล     ทั่วหล้า
 ธ คงมั่นครองไทย     พระมิ่ง ขวัญเอย
 ธ ที่รักพสกฟ้า     ทั่วทั้งแดนสยาม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ชาวคณะผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร

ในเครือบริษัท ดีเค ทู พลัส จำากัด


