"The best revenge is massive success."
Frank Sinatra

ปที่ 10 ฉบับที่ 24 ประจําวันที่ 24 มิถุนายน 2557 - 1 กรกฎาคม 2557
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กองนโยบายและแผนได้ จดั ทําโครงการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือ (Collaboration Activity) และแลกเปลี�ยนเรี ยนรู้ (Exchange
Knowledge) ด้ านงบประมาณ แผน และประกันคุณภาพ “เสริ มสร้ างศักยภาพการบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
จังหวัดสุรินทร์ ศรี สะเกษและอุบลราชธานี
เมื�อวันที� 2 - 6 มิถนุ ายน 2557 โดยมี นายณัฐ ทานตวณิช รักษาการหัวหน้ ากองนโยบายและแผน พร้ อมด้ วยบุคลากรของ
กองนโยบายและแผน เข้ าร่วมศึกษาดูงาน 4 สถาบัน คือ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรี สะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือด้ านงบประมาณ แผน และประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยอื�นๆ และ
เพือ� ให้ บคุ ลากรเกิดกระบวนการแลกเปลีย� นเรียนรู้ เปิ ดโลกทัศน์ในการบริหารจัดการงานกับหน่วยงานทีเ� กี�ยวข้ อง สร้ างความสามัคคี
การทํางานเป็ นทีมในการปฏิบตั งิ าน ได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ วัฒนธรรม ภูมิประเทศและสภาพแวดล้ อมโดยรอบของพื �นที�ดําเนินโครงการ
ซึง� จะได้ ประโยชน์จากการศึกษาดูงานในครัง� นี �อย่างมากและสามารถนําไปปรับใช้ ในการทํางานต่อไป
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คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี เดินทางร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้ านการศึกษาทัว� ไป เรื� องเปิ ดโลกกว้ างทางปั ญญา วิชาศึกษาทัว� ไป เมื�อวันที� 18 ถึงวันที� 20 มิถนุ ายน 2557
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน�
เนื�องด้ วยเครื อข่ายการศึกษาทัว� ไปแห่งประเทศไทย ประกอบด้ วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ขา่ ย 9 ภูมิภาค
และผู้ทรงคุณวุฒทิ างด้ านการศึกษาทัว� ไปทีไ� ด้ รบั การยอมรับในระดับชาติ เครือข่ายฯ จัดตังขึ
� �นในการประชุมวิชาการ
การศึกษาทัว� ไประดับชาติ ครัง� ที� 3 เมื�อวันที� 24-26 มีนาคม 2549 เพื�อประโยชน์ในการส่งเสริ มความร่วมมือ
ทางวิชาการเกี�ยวกับการศึกษาทัว� ไประหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเพื�อพัฒนางาน
ด้ านการศึกษาทัว� ไปให้ มีความก้ าวหน้ าและเข้ มแข็งยิ�งขึ �น ภายใต้ กรอบนโยบายและการสนับสนุนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึง� ที�ผา่ นมา เครื อข่ายการศึกษาทัว� ไปแห่งประเทศไทยได้ มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาและกําหนดทิศทางการศึกษาทัว� ไปของประเทศไทย รวมทังเป็
� นผู้ให้ คําแนะนําและข้ อเสนอแนะในการ
ขับเคลือ� นหมวดวิชาศึกษาทัว� ไปให้ แก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทังของรั
� ฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายเพือ� สร้ างบัณฑิต
ทีม� คี วามเป็ นมนุษย์ทสี� มบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการ
บริ หารเครื อข่ายการศึกษาทัว� ไปแห่งประเทศไทย ดําเนินการศึกษาเพื�อจัดทําข้ อเสนอแนะเกี�ยวกับกรอบแนวคิด
หมวดวิชาศึกษาทัว� ไปที�สอดคล้ องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส่วนหนึง�
ของโครงการศึกษา เพือ� จัดทําเกณฑ์มาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทัว� ไป สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย (ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – ธันวาคม 2556) ซึ�งประกอบด้ วย นิยาม แนวคิดหมวดศึกษาทั�วไป ผลการเรี ยนรู้ และรู ปแบบ
การบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว� ไป เพือ� ให้ ได้ กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทัว� ไปทีม� คี วามเหมาะสมและสอดคล้ อง
กับบริ บทของประเทศไทย และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐ น.

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ และนักศึกษา
พรอมกัน ณ บริเวณลานพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัตนมงคล

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๕๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.

คณะ สถาบัน สํานัก ตั้งขบวนแหเทียนเขาพรรษา ณ บริเวณหนาอาคาร ๔
รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย ชีวาพร ประธานพิธี ถึงปะรําพิธี
- คณะ สถาบัน สํานัก เคลื่อนขบวนแหเทียนเขาพรรษา สูบริเวณปะรําพิธี
- ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจาหนาที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆใหศีล
อาจารยปราโมทย สุวรรณา
ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน กลาวรายงาน
รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย ชีวาพร กลาวเปดงาน
- ประธานพิธีตีฆองชัย ๓ ครั้ง
- ประธานพิธี คณาจารย บุคลากร ถวายภัตตาหาร (ปนโต)
และจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ
- พระสงฆอนุโมทนา และประพรมน้ําพระพุทธมนต
- ประธานพิธีหลอเทียนพรรษา (พระสงฆสวดไชยมงคลคาถา)

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ และนักศึกษา
หลอเทียนพรรษา ตามลําดับ

เวลา ๑๑.๓๐ น.

กิจกรรมการประกวดตนเทียนพรรษา
- ประกาศผลการประกวดตนเทียนพรรษา
- มอบรางวัล โดย รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย ชีวาพร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ทุกหนวยงานเคลื่อนขบวนแหเทียนพรรษาไปถวายที่วัดตาง ๆ ในจันทบุรี

เวลา ๑๒.๐๐ น. เปนตนไป
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เมื�อวันที� 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ หอปะชุมรํ าไพพรรณี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎรํ าไพพรรณี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี นําคณะผู้บริ หาร คณาจารย์ หัวหน้ างาน ต้ อนรับ
คณะผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที�บคุ ลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เข้ าศึกษาดูงานใน
สํานักงานอธิการบดี ซึง� ทังสองมหาวิ
�
ทยาลัยได้ พดู คุยแนะนําผู้บริ หารและได้ พดู ถึงการ
เสริ มสร้ างความรู้และเปลี�ยนประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน แลกเปลี�ยนความคิดเห็น
ซึง� กันและกัน ศึกษาแนวทางการพัฒนางานด้ านงานสํานักงานอธิการบดี ที�สามารถ
นํามาประยุกต์ให้ เหมาะสมกับสภาพงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ได้ ซึง�
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีเป็ นมหาวิทยาลัยทีม� พี นั ธกิจทีใ� กล้ เคียงกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ อีกทังยั
� งเป็ นมหาวิทยาลัยที�มีการจัดการด้ านการศึกษาที�ดี ซึ�ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะได้ ประโยชน์จากการมาศึกษาดูงานในครังนี
� �อย่างมาก
และสามารถนําไปวางแผนงานการจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต่อไป
จากนันคณะผู
�
้ บริ หาร เจ้ าหน้ าที�บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เข้ าชม
พระตําหนักวังสวนบ้ านแก้ ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกอ่ นเดินทางกลับ
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