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สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร เรื� อง การเขียนแผนการจัดการการเรี ยนรู้ให้ แก่นกั ศึกษาวิชาเอกภาษา
อังกฤษ คบ.จํานวน 40 คน ในวันพฤหัสบดีที� 13 และวันศุกร์ ที� 14 มีนาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัตคิ รบ 60 ปี
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เมื�อวันที� 5 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้ อง 35201 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ
ครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "การให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ " เพื�อฝึ ก
ทักษะ เทคนิค ขันตอน
�
วิธีการการให้ คําปรึกษาแบบกลุม่ แก่ครูผ้ สู อนและผู้ที�สนใจ
ได้ นําไปบริ การช่วยเหลือแก่ผ้ ทู ี�มาขอรับการปรึกษา รวมทังเป็
� นเครื อข่ายครูแนะแนว
ในการแก้ ปัญหาเยาวชนในชุมชน
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คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรี ยมความพร้ อมด้ านภาษาต่างประเทศเพื�อรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
โดยการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื�อเตรี ยมความพร้ อมในการก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเชียนให้ กบั นักศึกษา บุคลากรของรัฐ และบุคคลทัว� ไป
เพื�อให้ มีความรู้ทางด้ านภาษาอังกฤษ เนื�องจากประเทศไทยได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมที�เข้ าสูเ่ ขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที�มีบทบาท และหน้ าที�ในการพัฒนาทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษ
และภาษากลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ แก่นกั ศึกษา บุคลากรภาครัฐ และบุคคลทัว� ไป เพื�อสนองตอบตามความต้ องการของตลาด
แรงงาน และการเพิ�มความสามารถในการใช้ ภาษาเพื�อการสื�อสารให้ มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาอบรม ตังแต่
� เดือนพฤศจิกายน 2556 –
กรกฏาคม 2557 โดยรุ่นนี �จะเริ� มเปิ ดอบรมในวันที�10 มีนาคม – 10 เมษายน 2557 ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ ที� คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี โทร. 039-471079 , 086-4403109
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Bangkok Gams and Jewelry Fair 2014

คณะอัญมณีศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์ ได้ นํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
Bangkok Gams and Jewelry Fair 2014 ครัง� ที� 53 ณ Impact
Challenger Hall เมืองทองธานี เมื�อวันพฤหัสบดีที� 27 กุมภาพันธ์
2557 ภายในงานมีสนิ ค้ าด้ านอัญมณีและเครื� องประดับ ทังรู� ปแบบ
เครื� องประดั บ ใหม่ ๆ ในตลาดทั ง� ในประเทศและต่ า งประเทศ
สินค้ าอัญมณี พลอยชนิดต่างๆ รวมถึงเครื� องมือ เครื� องจักร เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที�ใช้ ในการผลิตอัญมณีและเครื� องประดับ ทําให้ นกั ศึกษา
ได้ รับประโยชน์จากการเรี ยนรู้ ภายในงานและสามารถนําความรู้ ที�ได้
มาใช้ ในบูรณาการกับการเรี ยนการสอนในภาควิชา และการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในอนาคตต่อไป
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คณะอัญ มณี ศ าสตร์ แ ละประยุก ต์ ศิ ล ป์ ได้ นํ า นัก ศึ ก ษาไปลงชุม ชน
ทอเสื�อกกจันทบูร เสม็ดงาม เมื�อวัน 3-21 มีนาคม 2557 ในโครงการ
ได้ พานักศึกษาชันปี
� ที� 1 ไปเรี ยนรู้และร่วมทํากิจกรรมท่อเสือกับชุมชน โดย
กระบวนการเรี ยนรู้เริ� มตังแต่
� การเตรี ยมต้ นกก ย้ อมสีกก การทอและการ
แปรรู ปเสื�อกก นอกเหนือจากนีน� ักศึกษายังได้ เรี ยนรู้ วิถีชีวิตชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ�นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื�อจบโครงการนักศึกษาจะได้
นําภูมิปัญญาท้ องถิ�นที�ได้ เรี ยนรู้ จากชุมชนมาบูรณการกับการเรี ยนของ
นักศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื�อกกในภาคการศึกษาต่อไป
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วันที� 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพระตําหนักเทา
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรํ าไพพรรณี ให้ สมั ภาษณ์ทมี รายการคุยหลังข่าวสถานีโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 เรื� อง การเปิ ดงาน “ท่องเที�ยววิถีชมุ ชนคนญวน”
ซึง� เริ� มจากการเข้ ามาทํางานวิจยั ของ “โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย� ว
เชิงเกษตรโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนในภาคตะวันออก : ระยอง จันทบุรี ตราด
และสระแก้ ว” โดยมี อาจารย์ ดร.ปรี ยนันท์ สิทธิจนิ ดาร์ และคณะเป็ นนักวิจยั
และมีแหล่งทุนวิจยั สนับสนุนคือมหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณีโดยบูรณาการ
กับโครงการวิจยั ฟื น� ฟูภาษาและวัฒนธรรมญวนของชาวไทยเชื �อสายเวียดนาม
ชุมชนเทศบาลเมืองขลุง ซึง� มีทปี� รึกษา คือ ผศ.ไพโรจน์ แสงจันทร์ (ผู้ประสานงาน
ศูนย์ประสานงานการวิจยั เพือ� ท้องถิน� ภาคตะวันออก) และ นายฑิฆมั พร สุทธิอดุ มรัตน์
(ผู้อาํ นวยการสํานักงานการท่องเทีย� วและกีฬา
จ.จันทบุรี) ซึง� การทําวิจยั นี �ชุมชน สามารถ
นําไปต่อยอดและพัฒนาท้ องถิ�นได้
ซึง�
ขณะนี ม� หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ รํ าไพพรรณี
มีงานวิจยั หลายชิ �นงานที�ชว่ ยพัฒนาท้ องถิ�น
ให้ เกิดประโยชน์ ตามนโยบายของผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัยที�ต้องการให้ มหาวิทยาลัยเป็ น
Ï´Æ¤
ขุมปัญญาแห่งภูมภิ าคตะวันออกและอาเซียน
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เมื�อวันที� 10 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ
ห้ องประชุม 35412 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทน
อธิ การบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ าไพพรรณี
เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ หารความ
เสี�ยงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิ การบดี
โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี�ยงของสํานักงาน
อธิ การบดีเข้ าร่ วมประชุมในครั ง� นี � เพื�อจัดทําแผน
บริ หารความเสี�ยงและการควบคุมภายในและดําเนิน
การตามแผนบริหารความเสีย� งและนําผลการประเมิน
การบริ หารความเสี�ยงและการควบคุมภายในไปปรับ
ปรุ งแผนบริ หารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน
หรื อวิเคราะห์ความเสี�ยงในปี ถัดไป
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