
ÍÑµÅÑ¡É³�

àÍ¡ÅÑ¡É³�

»ÃÑªÞÒ

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�

:

:

:

:

ºÑ³±ÔµÂ‹ÍÁ©ÅÒ´ Ñ̈´¡ÒÃ
( Graduates manage wisely. )

ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒáË‹§ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡
( Wisdom of the East. )

 ¹‹Ô¶§ÍŒ·Ò¹²Ñ¾Í‹×¾àÒÉ¡ÖÈÁ´ØÍ¹ÑºÒ¶Ê¹š»à
( The University for Local Community Development )

Å¡ÒÊ‹ÙÊ¡ÍÍ¹ÑÇÐµ¤ÒÀ¹‹Ô¶§ÍŒ·ÒÞÞ˜»ÔÁÙÀÒ¹²Ñ¾ ŒÙÃ¹ÂÕÃàÃÒ¡§‹ËáÒí¹¹ŒÑªÂÑÅÒÂ·ÔÇÒËÁ¹š»àÕ³ÃÃ¾¾äÒíÃ¯ÑÀªÒÃÂÑÅÒÂ·ÔÇÒËÁ
( Rambhai Barni Rajabhat University is a leader University of knowledge, to develope the local wisdom in eastern region to the international )

( Identity )

( Uniqueness )

( Philosophy )

( Vision )

R a m b h a i  B a r n i  R a j a b h a t  U n i v e r s i t y  r e l a t i o n s  M a g a z i n e

moc.liamtoh@urbr.retni :liam-E   960174 930 )66+( :�«¡¿á   3-111913 930 )66+( :Ã·â  00022 ÕÃØº·¹Ñ¨´ÑÇË§Ñ¨ §Í×ÁàÍÀàÒíÍ §ÒŒªÒ‹·ÅºÒíµ ÅÙÁª�Ô´¡ÑÈ¡ÑÃ¹¹¶ 5 ‹ÙÁË 14  Õ³ÃÃ¾¾äÒíÃ¯ÑÀªÒÃÂÑÅÒÂ·ÔÇÒËÁ
Rambhai Barni Rajabhat University  41 M.5 Raksakchamoon Road, Tachang, Muang, Chanthaburi 22000  Telephone: (+66) 039 319111-3  FAX: (+66) 039 471069  E-mail: inter.rbru@hotmail.com

§ Ò¹»Ã Ð ª ÒÊÑ Á¾Ñ ¹ ¸ �  ÁË Ò ÇÔ · Â ÒÅÑ Â Ã Ò ªÀÑ ¯ Ãí Ò ä¾¾ÃÃ³Õ   :   Sec t i on o f  Pub l i c  Re l a t i ons Rambha i  Ba r n i  Ra j abha t  Un i ve r s i t y  

www.rbru.ac.th

คุณธรรม นําความรู สูสากล อดทน ฉลาดจัดการ

ปที่ 12 ฉบับที่ 25 ประจําวันที่ 21 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2559

The best preparation for tomorrow

is doing your best today.
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 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง อาจารยประสาน 

แสงไพบูลย อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รวมกับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร 

ทางทะเลและการอนุรักษ จัดนิทรรศการโครงการ “วินิไทยรวมใจปลูกปะการัง 80000 กิ่ง ที่เริ่มตนเพื่อลนเกลา” พรอมตอนรับ 

นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชาและคณะ สําหรับในเรื่องของการปลูกปะการังดวยทอPVCที่อาจารยประสานรับผิดชอบ 

ทานนายกรัฐมนตรีไดใหความสนใจเปนอยางมาก

วินไิทยรวมใจปลูกปะการัง 80000 ก่ิง ทีเ่ร่ิมตนเพือ่ลนเกลา

 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองนายกสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 

นําโดยนายวิรัตน แยมโชติ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี เขาพบ รองศาสตราจารยพอพันธ สุทธิวัฒนะ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  และศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อหารือในเรื่องการสงเสริมการจัดตั้งศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

และจัดตั้งศูนยอบรมฝมือแรงงาน 

หารือเร่ืองการสงเสริมการจดัตัง้ศนูยทดสอบฝมอืแรงงาน

 วันที่ 24  มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยกองบริการการศึกษาจัดการสอบคัดเลือก 

เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่ยังไมมีที่เรียนรวมถึงนักเรียนที่พลาดโอกาสในการสอบเขา 

ในรอบกอนหนาไดสามารถสอบแขงขันเพื่อเขาศึกษาตอ

สอบคดัเลือก เขาศกึษาตอในระดบัปริญญาตรี รอบที ่3 
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 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. วาท่ีเรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ีพรอมดวยผูชวยศาสตราจารยเดชา วงศแกว คณบดีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เปนประธานเปดโครงการ 

บริการวิชาการ เสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชน สังคมและองคกร เพื่อความตอเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริ เรื่องการ 

พัฒนาศักยภาพการใชนํ้า เพื่อการเกษตร ซึ่งเปนโครงการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจัดการ 

บริการวิชาการลงสูพื้นที่ชุมชนบานไทรนอง ในการจัดทําฝายกั้นนํ้า โดยเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อชวยเหลือและ 

บรรเทาทุกขใหกับชาวบาน ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการมุงมั่นพัฒนาชุมชน 

ในทองถิ่นใหมีคุณภาพดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมใหเปนไปอยางประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ 

กลไกในการบรกิารวชิาการและการปฏบิตังิานใหมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนสูงสุด และเพือ่บรูณาการเรียนการสอนและการวจิยั 

ในรายวชิาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดรับความรวมมือ 

จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยไดรับเกียรติจากนายไพฑูรย เกงการชาง ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี 

นายสมชาย ลี้วงศกร นายอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี นายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตําบลสองพี่นอง และนายปกรณ 

ปญญาทัศน ผูชวยผูจัดการฝายขายและการตลาด บรษัิทโตโยตาสมายจนัทบรุ ีเปนตัวแทนหนวยงานภาครฐัและเอกชนในการดาํเนนิ 

โครงการดังกลาว

คณะอตุจดัทาํฝายกัน้นํา้

 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทกรองอธิการบดีฝายบริหาร 

เปนประธานกลาวเปดโครงการพัฒนากระบวนทัศนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดโดย กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเขาใจใหกับคณาจารย โดยมุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ 

การจัดการเรียนรูแตละรายวิชาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงการสรางความเขาใจใหกับคณาจารยในการยกคุณภาพการศึกษา 

ของอุดมศึกษาไทยสูมาตรฐานสากล เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดท่ีสอดคลองกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน นายกสภามหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายใหความรู 

โดยมีคณาจารยผู เขารวมโครงการท้ังสิ้น 50 คน

พัฒนากระบวนทัศนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
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 วันท่ี 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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พัฒนาศักยภาพการใชนํ้า เพื่อการเกษตร ซึ่งเปนโครงการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจัดการ 

บริการวิชาการลงสูพื้นที่ชุมชนบานไทรนอง ในการจัดทําฝายกั้นนํ้า โดยเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อชวยเหลือและ 

บรรเทาทุกขใหกับชาวบาน ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการมุงมั่นพัฒนาชุมชน 

ในทองถิ่นใหมีคุณภาพดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมใหเปนไปอยางประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ 

กลไกในการบริการวชิาการและการปฏบิติังานใหมปีระสิทธภิาพและเกดิประโยชนสงูสดุ และเพือ่บรูณาการเรยีนการสอนและการวจิยั 

ในรายวชิาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดรับความรวมมือ 

จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยไดรับเกียรติจากนายไพฑูรย เกงการชาง ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี 

นายสมชาย ลี้วงศกร นายอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี นายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตําบลสองพี่นอง และนายปกรณ 

ปญญาทัศน ผูชวยผูจัดการฝายขายและการตลาด บรษัิทโตโยตาสมายจนัทบรุ ีเปนตัวแทนหนวยงานภาครฐัและเอกชนในการดาํเนนิ 

โครงการดังกลาว

คณะอตุจดัทาํฝายกัน้นํา้

 วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทกรองอธิการบดีฝายบริหาร 

เปนประธานกลาวเปดโครงการพัฒนากระบวนทัศนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดโดย กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเขาใจใหกับคณาจารย โดยมุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ 

การจัดการเรียนรูแตละรายวิชาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงการสรางความเขาใจใหกับคณาจารยในการยกคุณภาพการศึกษา 

ของอุดมศึกษาไทยสูมาตรฐานสากล เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดท่ีสอดคลองกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน นายกสภามหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายใหความรู 

โดยมีคณาจารยผู เขารวมโครงการทั้งสิ้น 50 คน

พัฒนากระบวนทัศนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
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 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี รองศาสตราจารย 

ดร.ทรงศกัดิ ์มิม่กระโทก รองอธกิารบดฝีายบรหิาร นางสาวอรสา ออนถาวร รักษาการผูอํานวยการสาํนกังานอธกิารบดี เดินทางไปยัง 

ศูนยปฏิบัติการคนหาเฮลิคอปเตอรที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจที่เทศบาลตําบลพวา เพื่อมอบนํ้าดื่มชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ 

ทีป่ฏบิตังิาน จํานวน 50 โหล ใหกับตัวแทนของเทศบาลตําบลพวา

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องตน

 วันที่ 5 มิถุนายน 2559  เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมรําไพพรรณี  วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี  

เปนประธานกลาวเปดโครงการพฒันานกัศกึษาและสานสมัพนัธชาวนติศิาสตร ครัง้ท่ี 3  ซึง่จดัโดยคณะนติศิาสตร  เพือ่เปนการแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นและสานสัมพันธระหวางนักศึกษาทั้งศิษยปจจุบัน ศิษยเกา คณาจารยและบุคลากรคณะนิติศาสตร  โดยจัดเวทีสําหรับ 

ศิษยเกาในการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับประสบการณการทํางานในวิชาชีพ อันเปนการถายทอดความรู ประสบการณและทัศนคติ 

ทีด่ตีอวชิาชพีกฎหมาย  และมีกิจกรรมการแสดงของนกัศึกษา  อีกท้ังยงัมพีธิรํีาลกึกตญัตูาครอูาจารย  เพ่ือใหนกัศกึษาคณะนติศิาสตร 

มีโอกาสแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูประสิทธิ์ประสาทความรูทางกฎหมาย พรอมทั้งใหคํามั่นสัญญาตอครูอาจารยวา จะใชความรู 

ทางกฎหมายใหถูกตองเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคม สมดังปรัชญาของคณะนิติศาสตรท่ีวา "ความรูคูคุณธรรม นําความยุติธรรม 

สูทองถิ่นและสังคม"

พัฒนานักศึกษาและสานสัมพันธชาวนิติศาสตร ครั้งที่ 3 
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 วันที่ 17 มิถุนายน 2559  ณ เทศบาลตําบลมะขาม  คณะนิติศาสตร รวมกับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราํไพพรรณี  จดัโครงการกฎหมายสญัจรสูชุมชน  เพือ่บรกิารวชิาการและใหความรูแกชมุชน และเพือ่ตอบสนองความตองการของทองถิน่ 

และสงัคม ตลอดจนสามารถชีน้าํแกปญหาและใหคาํปรึกษาแกชมุชนได โดยเชญิ นายธราธร จิตมหาวงศ รองอยัการจังหวดัปทมุธานี 

มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายซ้ือขายและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมกับอาจารยศุภกร อิงควิกรม 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  ในการจัดโครงการครั้งนี้ ไดมีการบูรณาการรวมกับรายวิชา กฎหมายเอกเทศสัญญา 1  เพื่อใหนักศึกษา 

ไดมีสวนรวมในการนาํองคความรูจากบทเรยีนมาประยกุตใชเพ่ือเผยแพรใหกบัชมุชน ในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงละคร 

ใหความรูทางกฎหมายโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร เกมสตอบคําถามกฎหมาย และจัดบอรดนิทรรศการความรูทางกฎหมาย เพื่อ 

เสริมสรางใหเปนแหลงนําความรูทางกฎหมายไปบริการสังคม ชุมชน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กฎหมายสัญจรสูชุมชน

 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมระยองรีสอรท อ.เมือง จ.ระยอง ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รําไพพรรณี เปนประธานกลาวเปดโครงการสัมมนาบทบาทหนาท่ีสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

และนาํคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัเขารวมสมัมนา โดยมผีูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ ทองอราม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 

สมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ นําผูบรหิารและคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณเีขารวมสัมมนา ในครัง้นี้ 

ไดรับเกยีรติจากศาสตราจารย นายแพทย ดร.กระแส ชนะวงศ เปนวทิยากรผูทรงคณุวฒุ ิการจัดโครงการในคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่เสรมิสราง 

ความเขาใจบทบาทหนาทีข่องสภามหาวทิยาลยั และทิศทางการกํากบัดูแลมหาวทิยาลัยทีดี่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดใหม 

โดยสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดเปาหมายเชิงนโยบาย และผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบบริหารจัดการนโยบายไปสูการ 

ปฏบิตัติามเปาหมายทีกํ่าหนด โดยกาํหนดแนวทางปฏบิตัทิีน่าํสูนโยบายสภามหาวทิยาลัยและนโยบายมหาวทิยาลัยทีม่เีปาหมายทีช่ดัเจน 

จากนั้นทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบของท่ีระลึกแสดงความยินดีแดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีชุดใหมทั้ง11ทานดวย

บทบาทหนาที่สภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา


