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 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมมณฑาทอง ศูนยปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูชวยศาสตราจารยสิริชัย ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ใหเกียรติเปนประธานการเปดโครงการจัดทําแผนแมบท 

สํานักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 ซึ่งแผนแมบทสามารถเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา 

ขีดความสามารถของคนในชุมชน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสังคมและชุมชน มีผูเขารวมโครงการกวา 30 คน

จัดทําแผนแมบท สํานกับริการวิชาการ

 วนัที ่29 มถินุายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ กลุมงานอาคารสถานที ่กองกลาง สํานักงานอธกิารบดี รองศาสตราจารยทรงศักดิ์

มิม่กระโทก รองอธกิารบดฝีายบริหารและบุคลาการจากสํานกังานอธิการบดีใหการตอนรับบคุลากรจากศนูยออกแบบและใหคําปรกึษา 

งานสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม เขาเยีย่มชมอาคารเรียนของมหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี ซ่ึง 

มาเพือ่ติดตามงานแผนแมบทซ่ึงเคยไดทาํไวใหมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี

สถาปตยฯ เชียงใหม ขอเยีย่มชมรูปแบบอาคาร

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

ดร.ทรงศกัดิ ์มิม่กระโทก รองอธิการบดฝีายบริหาร นางสาวอรสา ออนถาวร รักษาการผูอํานวยการสาํนกังานอธกิารบด ีพรอมทมีงาน 

เดินทางไปยังศูนยปฏิบัติการคนหาเฮลิคอปเตอรที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจที่เทศบาลตําบลพวา เพื่อมอบนํ้าดื่มชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ 

ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน จํานวน 50 โหล ใหกับตัวแทนของเทศบาลตําบลพวา

มอบนํ้าดื่มชวยเหลือศูนยปฏิบัติการคนหาเฮลิคอปเตอร
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 วันท่ี 29 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมมณฑาทอง ศูนยปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูชวยศาสตราจารยสิริชัย ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ใหเกียรติเปนประธานการเปดโครงการจัดทําแผนแมบท 

สํานักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 ซึ่งแผนแมบทสามารถเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา 

ขีดความสามารถของคนในชุมชน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสังคมและชุมชน มีผูเขารวมโครงการกวา 30 คน

จดัทําแผนแมบท สํานักบริการวิชาการ

 วนัที ่29 มถินุายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ กลุมงานอาคารสถานที ่กองกลาง สาํนักงานอธกิารบด ีรองศาสตราจารยทรงศกัดิ์

ม่ิมกระโทก รองอธกิารบดีฝายบริหารและบุคลาการจากสํานกังานอธิการบดีใหการตอนรับบคุลากรจากศนูยออกแบบและใหคาํปรกึษา 

งานสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม เขาเยีย่มชมอาคารเรยีนของมหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี ซ่ึง 

มาเพือ่ตดิตามงานแผนแมบทซ่ึงเคยไดทาํไวใหมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี

สถาปตยฯ เชียงใหม ขอเยีย่มชมรูปแบบอาคาร

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

ดร.ทรงศกัดิ ์มิม่กระโทก รองอธิการบดฝีายบริหาร นางสาวอรสา ออนถาวร รักษาการผูอํานวยการสาํนักงานอธกิารบด ีพรอมทมีงาน 

เดินทางไปยังศูนยปฏิบัติการคนหาเฮลิคอปเตอรที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจที่เทศบาลตําบลพวา เพื่อมอบนํ้าดื่มชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ 

ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน จํานวน 50 โหล ใหกับตัวแทนของเทศบาลตําบลพวา

มอบนํ้าดื่มชวยเหลือศูนยปฏิบัติการคนหาเฮลิคอปเตอร
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 วนัที ่30 มถินุายน 2559 เวลา 09.00 น ณ หองประชุมชัน้ 8 อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา (อาคาร36) 

รองศาสตราจารย ดร.ทรงศกัดิ ์มิม่กระโทก รองอธกิารบดฝีายบริหาร พรอมดวยผูชวยศาสตราจารยวยากร อุดมโภชน ผูชวยอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหการตอนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําโดยนางมะลิวัลย รอดกําเนิด 

ผูอํานวยการกองกลาง รองศาสตราจารย ดร.สุณี บุญพิทักษ ที่ปรึกษาสํานักงานผูอํานวยการ อาจารยยนิวดี คลังสีดา ประธาน 

โปรแกรมวชิาเทคโนโลยพีลงังาน  นายเพง วศนิวงศสวาง หวัหนางานอาคารสถานที ่มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ในการเขาศกึษาดงูาน 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับ Green Office และ Green University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีประสิทธิภาพ และ 

เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหแกเจาหนาที่ประจําสํานักงานและเจาหนาท่ีภาคสนามของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ราชภัฏกําแพงเพชรดูงาน Green University

และ Green Office

 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ศูนยการคาสยามพารากอน ผูชวยศาสตราจารยวยากร อุดมโภชน 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร รวมงานวันสิ่งแวดลอม ประจําป 2559 ภายใตแนวคิด Go WIld For Life :  หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆา 

แกปญหาสัตวปาสูญพันธุ โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธานในการเปดงาน โดยสํานักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณไีดรบัโลรบัรองสาํนกังานสีเขยีวท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม (Green Office) ประจําป 2558  ในระดบัดมีาก 

(เหรยีญเงิน) จากนางสาวภาวณิ ีปณุณกนัต อธิบดีกรมสงเสริมคณุภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึง่สาํนกังาน 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดดําเนินตามนโยบายดังกลาวมาไดระยะหน่ึง ดวยความรวมมือรวมใจของบุคลกร 

ในสํานักงานอธิการบดี ทําใหสํานักงาน เขาสูระดับดีมากในที่สุด

รับรางวัลงานวันส่ิงแวดลอม Go WIld For Life
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 วนัที ่30 มถินุายน 2559 เวลา 09.00 น ณ หองประชุมชัน้ 8 อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา (อาคาร36) 

รองศาสตราจารย ดร.ทรงศกัด์ิ มิม่กระโทก รองอธกิารบดีฝายบริหาร พรอมดวยผูชวยศาสตราจารยวยากร อุดมโภชน ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหการตอนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําโดยนางมะลิวัลย รอดกําเนิด 

ผูอํานวยการกองกลาง รองศาสตราจารย ดร.สุณี บุญพิทักษ ที่ปรึกษาสํานักงานผูอํานวยการ อาจารยยนิวดี คลังสีดา ประธาน 

โปรแกรมวชิาเทคโนโลยพีลงังาน  นายเพง วศนิวงศสวาง หวัหนางานอาคารสถานที ่มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ในการเขาศกึษาดงูาน 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับ Green Office และ Green University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีประสิทธิภาพ และ 

เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหแกเจาหนาที่ประจําสํานักงานและเจาหนาที่ภาคสนามของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ราชภัฏกําแพงเพชรดูงาน Green University

และ Green Office

 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ศูนยการคาสยามพารากอน ผูชวยศาสตราจารยวยากร อุดมโภชน 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร รวมงานวันสิ่งแวดลอม ประจําป 2559 ภายใตแนวคิด Go WIld For Life :  หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆา 

แกปญหาสัตวปาสูญพันธุ โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธานในการเปดงาน โดยสํานักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณไีดรับโลรับรองสํานกังานสีเขยีวท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม (Green Office) ประจาํป 2558  ในระดบัดมีาก 

(เหรยีญเงนิ) จากนางสาวภาวณิ ีปณุณกนัต อธิบดีกรมสงเสริมคณุภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ซึง่สาํนกังาน 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดดําเนินตามนโยบายดังกลาวมาไดระยะหน่ึง ดวยความรวมมือรวมใจของบุคลกร 

ในสํานักงานอธิการบดี ทําใหสํานักงาน เขาสูระดับดีมากในที่สุด

รับรางวัลงานวันส่ิงแวดลอม Go WIld For Life
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 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.09 น. ณ ศาลพอปูโปงลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ 

ทองอราม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี สมาชิกสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ พรอมดวยคณะผูบรหิารมหาวทิยาลยั 

รวมพิธีในการบวงสรวงและขออนุญาตสรางเหรียญท่ีระลึกพอปูโปงลาน รุนแรก เนื่องในวโรกาสครบรอบ วันพระราชสมภพ ครบ 

112 ป และวันสถาปนามหาวิทยาลัย 12 ป เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดนํา ไปสักการะบูชา 

โดยรายไดหลังหักคาใชจายแลวนําไปสมทบกองทุน 3 สวน ดังนี้ 

 1. กองทุนเพื่อบูรณะศาลพอปูโปงลาน

 2. กองทุนเพื่อจัดซื้อรถตูกองพัฒนานักศึกษา

 3. กองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย

บวงสรวงพอปูโปงลานเพื่อสรางเหรียญที่ระลึก

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝายบริหาร เขารวมประชุมการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครู 

รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี ระดับจังหวัด โดยจุดประสงคหลักคือ คัดเลือกตัวแทนครูในแตละจังหวัดเขารวมประกวดรางวัลสมเด็จ 

เจาฟามหาจักรใีนระดบัประเทศตอไป โดยรางวลัดงักลาวมีขึน้เพ่ือยกยองเชดิชเูกียรตคิรูผูมีผลงานดีเดน สรางคณุประโยชนตอการศกึษา 

ของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวม 11 ประเทศ ซึ่งมีประเทศติมอร-เลสเตดวย โดยประเทศละ 1 รางวัล

ประชุมการคัดเลือกครู รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี 
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 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา08.30น. ณ อาคารสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี 

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รวมเปนเครือขายนักศึกษาเขารวมเสวนาวาระชาติ ในหัวขอ "อารยสถาปตย- 

การทองเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล" และ "เมืองตนแบบอารยสถาปตย สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ท่ัวไทย" พรอมทั้งติวเขม 

ผูนําเครือขายอารยสถาปตยท่ัวประเทศ โดยมีนางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธาน 

ในการเปดงานและบรรยายติวเขมดวยตนเอง สําหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิฑูตอารยสถาปตยเพื่อคนทั้งมวลรวมกับ สํานักงาน 

กองทนุสนบัสนนุการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) และเครอืขายพนัธมติรอารยสถาปตย ซึง่จะนาํไปเผยแพรไนส่ือตางๆตอไป เพือ่รณรงค 

ใหสังคมตระหนักถึงการใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุขและเทาเทียมสําหรับกลุมคนทุกเพศทุกวัยรวมทั้งกลุมคนพิการดวยเชนกัน

เสวนาวาระชาต ิฑตูอารยสถาปตย

ขอเชิญสงบทความเขารวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

“The Fifth International Conference on Integration of Science and Technology

for Sustainable Development 2016 (5th ICIST 2016)”

 โครงการจดัตัง้สถาบนันานาชาต ิรวมกบัคณะเทคโนโลยกีารเกษตร และสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี 

เปนเจาภาพรวมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Fifth International Conference on Integration of Science 

and Technology for Sustainable Development 2016 (5th ICIST 2016)” รวมกบั Association of Agricultural Technology 

in Southeast Asia (AATSEA) และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ระหวางวันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2559 ณ รัฐฉาน ประเทศพมา 

ในการนี้จึงขอเชิญชวนผูที่สนใจสงบทความวิจัยเพื่อเขารวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการดังกลาว โดยสามารถสงบทความไดตั้งแต 

บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2559 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://icist.weebly.com

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 039-319111 ตอ 3640 Website: http://www.rbru.ac.th/rb3/indexrbru.php


