“ It's up to you how far you go.
If you don't try, you'll never know. ”
–Merlin (Sword in the Stone)–

ปที่ 10 ฉบับที่ 28 ประจําวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - 28 กรกฎาคม 2557
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เมือ� วันที� 22 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องบ้ านแก้ ว
ผู้ บริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษมนํ า เจ้ าหน้ าที� ค ณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้ าศึกษาดูงาน
ตามโครงการพัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรสายสนับ สนุน วิ ช าการ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบริ หาร
จัดการปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนือ� งจาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ เห็นว่า
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ รํ า ไพพรรณี เ ป็ นหน่ ว ยงานที� มี ก ารบริ ห าร
จัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในระบบ
การทํางานเพื�อให้ หน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้ นําบุคลากร
คณะศึก ษาศาสตร์ ม าศึก ษาดูง านและเยี� ย มชมภาพรวม เช่ น
งานบริ หารงานทัว� ไป งานวิชาการ งานนโยบายฯ และงานบริ หาร
วิชาการแก่สงั คม โดยมีผ้ ชู ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ
รองอธิ ก ารบดี นํ า เจ้ า หน้ า ที� ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ รํ า ไพพรรณี
ให้ การต้ อนรับเป็ นอย่างดี
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28 กรกฎาคม 2557 คณะอาจารย์และพนักงานเจ้ าหน้ าที�
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้ าร่วมกิจกรรมทดสอบกําลังใจ
ด้ ว ยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต ซึ�ง จัด โดย หน่วยเฉพาะกิ จ
ทหารพรานนาวิกโยธินค่ายเทวาพิทกั ษ์ อ.โป่ งนํ �าร้ อน จ.จันทบุรี โดย
ผู้ที�ผ่านการทดสอบในครัง� นีจ� ะได้ รับการประดับเครื� องหมายปี ก
ความสามารถจากหน่วยงานเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
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เมื�อวันที� 22 – 25 กรกฎาคม 2557 นางสาวกาญจนา ตรี รัตน์
รักษาการหัวหน้ ากองกลาง นําเจ้ าหน้ าที�ศกึ ษาดูงานแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง โดยการเดินทางครัง� นี �
ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็ นการไปต่อยอด การตกลง
ทํ า ความร่ ว มมื อ ที� เ คยทํ า กั น ไว้ แล้ ว จากนั น� เดิ น ทางต่ อ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึงทีไ� ปตกลงทําความร่วมมือใหม่
ว่ า ด้ ว ยการประสานความร่ ว มมื อ ทางด้ า นบริ ห ารจัด การและ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้ ได้ เรียนรู้กระบวนการปฏิบตั ิ
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งาน และทักษะด้ านวิชาชีพอย่างมีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการ
ของมหาวิทยาลัย ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทีม� ศี กั ยภาพ สมรรถนะ
รวมทัง� ทัก ษะด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ การฝึ กอบรม
การพัฒนา การปรั บปรุ งกระบวนการบริ หารภายใต้ มาตรฐาน
ความสําเร็ จของระบบบริ หารทรั พยากรบุคคลให้ เป็ นที� ยอมรั บ
และสามารถแข่งขันได้ ในระดับท้ องถิ� น ภูมิภาค ประเทศ และ
สร้ างเครื อข่ายในรูปแบบ HT Strategic Excellence Network
เจตนารมณ์ ข องความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานในครั ง� นี ม� ี
เจตนารมณ์ ในการส่งเสริ มสนับสนุน การร่ วมกันศึกษาพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการต่อไป
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วันที� 22 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี นําโดย ดร.สวัสดิ� อุดมโภชน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบตั หิ น้ าที�แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี และ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นําโดย รองศาสตราจารย์
ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รํ าไพพรรณี นําคณะเดินทางเข้ าพบ พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท์
องคมนตรี ณ ทําเนียบองคมนตรี จากนันคณะเดิ
�
นทางต่อเพือ� เข้ าพบ
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ (อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย) ณ อาคารทรูทาวเวอร์
เนื�องในโอกาสที�มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี มอบปริ ญญา
รัฐประศาสนศาสตร์ดษุ ฏีบณ
ั ทิตกิตติมศักดิ� สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ประจําปี 2557 แด่ทงสองท่
ั�
าน โดย เมื�อวันที�10 กรกฎาคม 2557
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้ มมี ติทปี� ระชุมเป็ นเอกฉันท์
ให้ ม อบปริ ญ ญารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ดุษ ฏี บัณ ทิ ต กิ ต ติ ม ศัก ดิ�
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท์ องคมนตรี
ในฐานะเป็ นผู้แทนพระองค์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจด้านต่างๆ อาทิ ด้าน
การพัฒนาประเทศไทย ด้ านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมฯลฯ ด้ วยเกียรติประวัติ
และผลงานของท่าน เป็ นทีป� ระจักษ์ชดั ถึงนักพัฒนาและนักปกครอง
ที� ก่ อ ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ บ้ า นเมื อ ง เป็ นอเนกประการ
สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้มอบปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
ดุษฏีบณ
ั ทิตกิตติมศักดิ� สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพือ� เป็ นเกียรติประวัติ
สืบไป สําหรับ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ (อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย)
เป็ นนักพัฒนาด้ านเศรษฐกิจก่อประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติบ้านเมือง
เป็ นอเนกประการ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ มอบ
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ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฏีบณ
ั ทิตกิตติมศักดิ� สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ดษุ ฏีบณ
ั ทิตกิตติมศักดิ� เพื�อเป็ นเกียรติประวัติ
สืบไป ทังนี
� �ทังสองท่
�
านจะเข้ ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ� ในวันที� 2 สิงหาคม 2557 นี �

¤³ÐÍÑÞÁ³Õ
คณะอัญมณีศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์ จัดโครงการ
บริ การวิชาการ โครงการอบรมการออกแบบถ่ายภาพ
และตกแต่งภาพอัญมณีและเครือ� งประดับ(สไตล์ไทยประยุกต์)
Sec1 ระหว่างวันที� 4-5 มิถนุ ายน 2557 และ Sec2 ระหว่าง
วันที� 11-12 มิถนุ ายน 2557 ณ อาคาร18 คณะอัญมณีศาสตร์
และประยุกต์ศลิ ป์ การอบรมในครังนี
� � ผู้เข้าร่วมอบรมได้รบั
ความรู้ เทคนิค วิธีการ การถ่ายภาพอัญมณีด้วยกล้ อง
แบบต่า งๆรวมถึ ง การใช้ ก ล้ อ งจากมื อ ถื อ สมาทโฟน
การใช้ อปุ กรณ์งา่ ยๆในการจัดฉาก การจัดแสง การถ่าย
สีพลอยให้ เหมือนสีจริง รวมถึงการตกแต่งภาพภ่ายด้ วย
โปรแกรม ทางคอมพิวเตอร์ เพือ� นําภาพถ่ายไปใช้ ในงาน
ต่างๆต่อไป โดยวิทยากร อาจารย์ปฏิวตั ิ สุรโิ ย อาจารย์สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ คุณวิเชียร ตังศิ
� รวิ ฒ
ั นวงศ์ ช่างภาพ
มืออาชีพ
คณะอัญมณีศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์ จัดโครงการ
บริการวิชาการ โครงการอบรมการออกแบบเครื�องประดับ
ด้ วยการวาดมือ (สไตล์ไทยประยุกต์) ระหว่าง วันที� 1-29
มิถนุ ายน 2557 ณ ศูนย์สง่ เสริมอัญมณีและเครื�องประดับ
Jewelry Design Center การอบรมในครังนี
� �ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้ รับความรู้ เทคนิค วิธีการ การออกแบบเครื�องประดับ
ด้ วยการวาดมือ ได้ เรี ยนรู้ การวาดพลอย วาดตัวเรื อน
การนําเสนอภาพวาดในรู ปแบบต่างๆ การให้ แสงเงา
การลงสี รวมถึงการใช้ สไตล์ความเป็ นไทยในการออกแบบ
เครื�องประดับ โดยวิทยากร อาจารย์ ธนกฤต ใจสุดา และ
อาจารย์ภทั รา ศรีสโุ ข อาจารย์สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์
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คณะบุคลากร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางมาศึกษาดูงานทีศ� นู ย์สง่ เสริมอัญมณี
และเครือ� งประดับ จังหวัดจันทบุรี วันที� 5 มิถนุ ายน 2557 ในการนี �ทาง
คณะอัญมณีศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์ได้ ทําการต้ อนรับ และ
เป็ นวิ ท ยากรนํ า เสนอความรู้ ด้ า นอัญ มณี แ ละเครื� อ งประดับ
เทคโนโลยีการผลิตตัวเรือนเครื�องประดับ พร้ อมทังเยี
� ย� มชม JCDC
และพิพิธภัณฑ์อญ
ั มณีและเครื� องปะดับจังหวัดจันทบุรี

คณะอัญมณีศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์ จัดโครงการ
บริ การวิชาการ โครงการอบรมการขายอัญมณี และ
เครื� องประดับทางอินเทอร์ เน็ต วันที� 1 กรกฏาคม 2557
ณ อาคาร18 คณะอัญมณีศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์
การอบรมในครัง� นี � ผู้เข้ าร่วมอบรมได้ รับความรู้ เทคนิค
วิธีการ การใช้ เครื อข่ายทางอินเทอร์ เน็ตในรูปแบบต่างๆ
การสร้ างความน่าสนใจให้กบั สินค้าอัญมณีและเครือ� งประดับ
ที�จะลงขาย โดยวิทยากร คุณสุรชัย พรสมิธิกลุ เจ้ าของ
กิจการธุรกิจอัญมณีและเครื� องประดับ
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