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 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุมอาคาร กปร. ช้ัน 2 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานบริการวิชาการไดจัดโครงการบริการวิชาการ ระหวางวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปน 

ความรวมมอืระหวางมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณกีบัศนูยศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบนฯ โดยเร่ิมดําเนนิการโครงการบรกิารวชิาการ 

มาตั้งแตป 2558-2559 ในพื้นที่ภายใตการดูแลของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เพื่อเสริมศักยภาพของชุมชนใหมีความรู 

ความชํานาญ ในดานการประกอบอาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได

โครงการบริการวิชาการ อาวคุงกระเบน

 วนัที ่27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ (อาคาร 36) ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ 

ทองอราม อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี และสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ เปนประธาน ในพธิถีวายพระพรชยัมงคล 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจาฟามหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เนือ่งในวนัคลายวนัพระราชสมภพ 64 พรรษา โดยมคีณะผูบรหิาร 

คณาจารย เจาหนาทีแ่ละนกัศกึษาเขารวมพธีิ มกีารถวายสกัการะ กลาวคาํถวายราชสดุดี  และการถวาย จตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ ทองอราม อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ ีสมาชิกสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ เปนประธาน 

ในพิธีเปดการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหมประจําป 2559 โดยการประชุมครั้งนี้ ถือเปนโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยและผูปกครอง 

จะไดสรางความเขาใจอันดีรวมกันเพื่อจะไดรวมมือกันสรางเสริมนักศึกษาใหเปนบุคลากรที่ดี มีคุณภาพของสังคม

ประชุมผูปกครอง นักศึกษาใหม รอบ 2
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 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุมอาคาร กปร. ช้ัน 2 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานบริการวิชาการไดจัดโครงการบริการวิชาการ ระหวางวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปน 

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณกีบัศนูยศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบนฯ โดยเร่ิมดาํเนนิการโครงการบรกิารวชิาการ 

มาตั้งแตป 2558-2559 ในพื้นที่ภายใตการดูแลของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เพื่อเสริมศักยภาพของชุมชนใหมีความรู 

ความชํานาญ ในดานการประกอบอาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได

โครงการบริการวิชาการ อาวคุงกระเบน

 วนัที ่27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ(อาคาร 36) ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ 

ทองอราม อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ ีและสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ เปนประธาน ในพธิถีวายพระพรชยัมงคล 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจาฟามหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เนือ่งในวนัคลายวนัพระราชสมภพ 64 พรรษา โดยมคีณะผูบรหิาร 

คณาจารย เจาหนาทีแ่ละนกัศกึษาเขารวมพิธี มกีารถวายสักการะ กลาวคาํถวายราชสดดุ ี และการถวาย จตปุจจยัไทยธรรมแดพระสงฆ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ ทองอราม อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ ีสมาชิกสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ เปนประธาน 

ในพิธีเปดการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหมประจําป 2559 โดยการประชุมครั้งนี้ ถือเปนโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยและผูปกครอง 

จะไดสรางความเขาใจอันดีรวมกันเพื่อจะไดรวมมือกันสรางเสริมนักศึกษาใหเปนบุคลากรที่ดี มีคุณภาพของสังคม

ประชุมผูปกครอง นักศึกษาใหม รอบ 2
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สกอ.

Green  Un i ve r s i t y

   วิธีชวยลดโลกรอน 
    ดวยการประหยัดพลังงานนํ้ามัน

8. นํารถเขาอูเปนประจํา เพื่อเช็คสภาพและ

การทํางานตางๆ ของรถ

หลอดดูดนํ้า     ไป
พมา ฉบับละคํา A

ECภาษาอาเซ
ยีน

ÃÑ¡ªÕÇÔµ 
â»Ã´ÊÇÁÁÇ¡¹ÔÃÀÑÂ

    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  คณะนิติศาสตร จัดโครงการศึกษาดูงานทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559  โดย ดร.อุลิช 

ดิษฐปราณีต คณบดีคณะนิติศาสตร พรอมดวยคณาจารย และบุคลากร ไดพานักศึกษาคณะนิติศาสตรไปศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา  และ 

มีความเขาใจในกระบวนการยุติธรรม สามารถนําความรูที่ไดรับจากประสบการณตรงของผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมายไปปรับใช 

กับการเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

นิติศาสตรดูงานสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) 

รองศาสตราจารยพอพันธ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ใหการตอนรับคณะตรวจติดตามองคกรที่มีหนาที่รับรองบุคลากร 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ สืบเนื่องจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไดดําเนินการตรวจสอบติดตามองคกรครั้งที่ 1 ตามขอบังคับสถาบัน 

คุณวุฒิวิชาชีพ วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองจากองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคลากร 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ขอ 10  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดดําเนินการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00น. ณ หองประชุม 35412 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร35)  รองศาสตราจารย 

พอพนัธ สทุธวิฒันะ รองอธกิารบดฝีายวิชาการ เปนประธานในการตอนรบัผูชวยศาสตราจารยนฤมล สมคณุา คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย พรอมคณะศกึษาดงูานจากบณัฑติวทิยาลยัเพือ่พูดคุยแลกเปลีย่นเรยีนรูและลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอื 

รวมกันระหวางหนวยงานทั้งสอง เพื่อประโยชนทางดานวิชาการ งานวิจัย การโอนรายวิชา และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของทั้งสอง 

มหาวิทยาลัย

มรภ.บุรีรัมย ดูงานบัณฑิตวิทยาลัยพรอม MOU

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ หองประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ 

รองอธิการบดฝีายกิจการนกัศกึษา พรอมดวยบุคลากรจากกองพฒันานกัศกึษาเขารวมพธิวีางพานพุมเงนิพุมทองเฉลมิพระเกยีรตแิละ 

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 

28 กรกฎาคม 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และรวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีวางพานพุมเงินพุมทอง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
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 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) 

รองศาสตราจารยพอพันธ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ใหการตอนรับคณะตรวจติดตามองคกรที่มีหนาที่รับรองบุคลากร 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ สืบเนื่องจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไดดําเนินการตรวจสอบติดตามองคกรครั้งที่ 1 ตามขอบังคับสถาบัน 

คุณวุฒิวิชาชีพ วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองจากองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคลากร 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ขอ 10  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดดําเนินการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00น. ณ หองประชุม 35412 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร35)  รองศาสตราจารย 

พอพนัธ สทุธวิฒันะ รองอธกิารบดฝีายวิชาการ เปนประธานในการตอนรบัผูชวยศาสตราจารยนฤมล สมคณุา คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย พรอมคณะศกึษาดงูานจากบณัฑติวทิยาลยัเพือ่พูดคุยแลกเปลีย่นเรยีนรูและลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอื 

รวมกันระหวางหนวยงานทั้งสอง เพื่อประโยชนทางดานวิชาการ งานวิจัย การโอนรายวิชา และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของทั้งสอง 

มหาวิทยาลัย

มรภ.บุรีรัมย ดูงานบัณฑิตวิทยาลัยพรอม MOU

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ หองประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ 

รองอธิการบดีฝายกิจการนกัศกึษา พรอมดวยบุคลากรจากกองพฒันานกัศกึษาเขารวมพธิวีางพานพุมเงนิพุมทองเฉลมิพระเกยีรตแิละ 

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 

28 กรกฎาคม 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และรวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีวางพานพุมเงินพุมทอง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
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ทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล

 วนัที ่28 กรกฎาคม 2559 เวลา 7.00 น. ณ วดับูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตําบลเขาวัว อาํเภอทาใหม จงัหวดัจันทบุรี 

ผูชวยศาสตราจารยสริชิยั ประทปีฉาย รองอธกิารบดฝีายกิจการพเิศษ พรอมตวัแทนจากมหาวทิยาลัยราภฏัรําไพพรรณ ีรวมพธิทํีาบญุ 

ตกับาตรขาวสารอาหารแหงถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีเปนประธานในพิธี

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุมเฟองทอง 8205 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารยเดชา วงศแกว 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ใหเกยีรตเิปนประธานในการเปดโครงการเตรียมความพรอมนกัศกึษากอนเปดภาคเรยีน ภาคการศกึษา 

ที่ 1 ปการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปนการปรับพื้นฐานใหนักศึกษาใหมของคณะไดเตรียมความพรอมในสวนของวิชา คณิตศาสตร 

และฟสิกส กอนเปดภาคเรียนในวันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2259 โดยในโครงการครั้งน้ีมีนักศึกษาชั้นป 1 ของคณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม เขารวมทั้งสิ้น จํานวน 80 คน

เตรียมความพรอมนักศึกษากอนเปดภาคเรียน

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร36) ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พรอมคณะผูบริหาร ใหการตอนรับสื่อมวลชน 

ที่มารวมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสานไมตรีส่ือมวลชนเพ่ือหารือในเรื่องความเปนไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ในรอบ 4 เดือน พรอมทั้งยังมอบเสื้อ Green University เปนที่ระลึกใหกับผูสือ่ขาวทีเ่ขารวมงานทกุทานเพือ่ประชาสมัพนัธ 
มหาวิทยาลยัซึง่ไดเขารวมโครงการมหาวทิยาลยัสเีขยีว โดยในครัง้นีน้อกจากคณะสือ่มวลชนภายในจงัหวัดจันทบรุแีลวยงัมคีณะส่ือมวลชน 

จากจงัหวดัลพบรุเีขารวมหารือดวย หลงัจากน้ันไดเดนิทางตอไปยังพระตําหนกัเทาเพือ่เยีย่มชมวงัสวนบานแกวและสักการะพระบรมสาทสิลกัษณ 

สมเดจ็พระนางเจารําไพพรรณีภายในตําหนักเทา

รําไพพรรณี สานไมตรี สื่อมวลชน
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 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม 35412 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

รองศาสตราจารยพอพนัธ สทุธวิฒันะ รองอธกิารบดฝีายวชิาการ เปนประธานในการเปดโครงการเตรียมความพรอมพัฒนากระบวนทัศน 

การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมี ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน นายกสภามหาวิทยาลัยเปนวิทยากรผูบรรยายและอบรม 

เชิงปฏิบัติการเรื่อง "Active Learning Using Student - Centered" พรอมทั้งผูชวยศาสตราจารยนาคนิมิตร อรรคศรีวร อาจารย 

ดร. สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร และอาจารยเยาวเรศ ใจเย็น โดยโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนใหเกิดกระบวนการพัฒนา 

กระบวนทศันการเรียนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคญัอยางตอเนือ่ง กอนดาํเนนิการทดลองสอนในภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2559

เตรียมความพรอมพฒันากระบวนทศันการเรียนการสอน

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. และ 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราํไพพรรณ ีผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีและสมาชกิสภาขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ 

เปนประธานเปดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําป 2559 ทั้งภาคเชาและภาคบาย  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษา 

ไดรับทราบเกี่ยวกับในรั้วมหาวิทยาลัย รูจักสถานที่ รูจักคณะผูบริหารและบุคลากร และเพื่อเสริมสรางความสามัคคีและความ 

ภาคภมูใิจในสถาบนัใหแกนกัศกึษาใหม  โดยมอีาจารยเอกชยั  กจิเกษาเจรญิ รองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา  เปนผูกลาวรายงาน 

มีนักศึกษาเขารวมกวา 2,500 คน 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ปการศกึษา 2559

 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.15 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ใหการตอนรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) กับสมาคนธุรกิจคลังสินคา ไซโรและหองเย็น รวมสังเกตุการณแผนการ 

ทดสอบปฏิบัติ ศูนยทดสอบสมรรถนะดานอาชีพโลจิสติกส คลังสินคาในแบบจําลอง การทดสอบดานอาชีพโลจิสติกสผูปฏิบัติงาน 

คลังสินคาระดบั 1 และ 2 เพ่ือใหไดมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะดานอาชพีโลจิสติกส ซ่ึงจะทดสอบจริงในวนัท่ี 5-7 สิงหาคม 2559 

สถาบนัคณุวุฒิวิชาชีพเขาสังเกตการณศนูยทดสอบฯ


