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 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36 ) คณะนิเทศศาสตร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณ ี รวมกบั สถานขีาวสปรงินวิส ทีวดีจิิทัล ชอง 19 จัดกจิกรรม “New Gen Reporter หนึง่กาวสูฝน 

สรางสรรคนกัขาว” ใหนกัศกึษาคณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี ทกุชัน้ป จาํนวน 400 คนเขารวม โดยกิจกรรมนี้ 

มเีปาหมายใหความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการทาํขาวและเทคนคิการถายภาพเบือ้งตน เปนเวลา 1 วนั โดยทางสถานขีาวดังกลาวไดจดัโครงการ 

เฉพาะกบัสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 15 สถาบันท่ัวประเทศทีม่ศัีกยภาพเปนศนูยกลางการอบรม และไดรบัเกยีรตจิากรองศาสตราจารย 

ดร. ณฐัฐวฒัน สรุโิยธนิ อาจารยจากสาขาวชิานเิทศศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช เปนวทิยากรในการใหความรูแกนกัศึกษา

New Gen Reporter

 วนัที ่23 สงิหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชมุ GreenHall คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา บญุโรจน คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร เปนประธานในการกลาวเปดงาน โครงการบรกิารวิชาการ 

ดานการเกษตร Welcome Aggie…. สวสัดคีาวบอย คร้ังที ่ 8 ซ่ึงจัดระหวางวนัที ่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 โดยในวันแรก 

ของกจิกรรมเปนอบรมการจดัสวนถาดโดยทมีวิทยากรผูเช่ียวชาญ จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั สวนใน 

วนัทีส่องเปนการจดักิจกรรมแขงขนัการจัดสวนถาดและการเยีย่มชมนทิรรศการของหลักสูตรและฐานเรียนรูโครงการสงเสริมตามแนวพระ

ราชดาํรฯิ ซึง่กิจกรรมในคร้ังน้ีจดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เผยแพรความรูดานการเกษตร และปลูกฝงเยาวชนใหมใีจรักตออาชพีเกษตร 

อกีทัง้ยงัเปนการสรางความสมัพนัธอนัด ีระหวางโรงเรยีนมธัยมศกึษากบัคณะเทคโนโลยกีารเกษตร อกีดวย ซึง่ในปน้ีมนีกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

เขารวมโครงการ จาํนวน 15 โรงเรยีน เปนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา ม.5 และ ม.6 รวมทัง้ส้ิน 123 คน

สวัสดีคาวบอย
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 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36 ) คณะนิเทศศาสตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี รวมกบั สถานขีาวสปริงนวิส ทีวดีจิิทัล ชอง 19 จดักจิกรรม “New Gen Reporter หนึง่กาวสูฝน 

สรางสรรคนกัขาว” ใหนกัศกึษาคณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี ทกุชัน้ป จาํนวน 400 คนเขารวม โดยกิจกรรมนี้ 

มีเปาหมายใหความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการทาํขาวและเทคนคิการถายภาพเบือ้งตน เปนเวลา 1 วนั โดยทางสถานขีาวดงักลาวไดจดัโครงการ 

เฉพาะกับสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 15 สถาบนัทัว่ประเทศทีม่ศีกัยภาพเปนศนูยกลางการอบรม และไดรบัเกยีรตจิากรองศาสตราจารย 

ดร. ณฐัฐวฒัน สุริโยธนิ อาจารยจากสาขาวชิานเิทศศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช เปนวทิยากรในการใหความรูแกนกัศกึษา

New Gen Reporter

 วนัที ่23 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองประชมุ GreenHall คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา บญุโรจน คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เปนประธานในการกลาวเปดงาน โครงการบรกิารวิชาการ 

ดานการเกษตร Welcome Aggie…. สวสัดีคาวบอย คร้ังที ่ 8 ซ่ึงจัดระหวางวนัที ่ 23 – 24 สงิหาคม 2559 โดยในวันแรก 

ของกิจกรรมเปนอบรมการจัดสวนถาดโดยทมีวิทยากรผูเชีย่วชาญ จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั สวนใน 

วนัทีส่องเปนการจัดกิจกรรมแขงขนัการจัดสวนถาดและการเยีย่มชมนทิรรศการของหลกัสูตรและฐานเรยีนรูโครงการสงเสริมตามแนวพระ

ราชดาํรฯิ ซึง่กจิกรรมในครัง้นีจ้ดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือเผยแพรความรูดานการเกษตร และปลกูฝงเยาวชนใหมใีจรักตออาชพีเกษตร 

อกีทัง้ยงัเปนการสรางความสมัพนัธอนัดี ระหวางโรงเรยีนมธัยมศกึษากบัคณะเทคโนโลยกีารเกษตร อกีดวย ซึง่ในปน้ีมนีกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

เขารวมโครงการ จํานวน 15 โรงเรียน เปนนกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศกึษา ม.5 และ ม.6 รวมทัง้สิน้ 123 คน

สวัสดีคาวบอย
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สกอ.

นโยบายสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยสีเขียวและสํานักงานสีเขียว
  4. สงเสริม สนับสนุน รณรงค การลดปริมาณขยะ 

มูลฝอยการคดัแยกขยะ ของเสยีและมลพิษอืน่ๆอยางเปนระบบ 

ถูกตอง และมกีารนําวสัด ุ ของเสีย ของท่ีไมใชแลว นํา้เสยี 

ทีไ่มใชแลวกลับมาใชใหม หามใชผลิตภัณฑโฟม โดยเฉพาะ 

โฟมใสอาหาร รวมทั้งหามนําผลิตภัณฑโฟม โฟมใสอาหาร 

เขามาในสํานกังาน

Green  Un i ve r s i t y

   วิธีชวยลดโลกรอน 
ไมใชเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยพลังงานความรอน
ในหองที่ใชเครื่องปรับอากาศ เชน ตูเย็น เครื่อง
ทํานํ้าเย็น กระติกนํ้ารอน เปนตน

 ตูเย็น หยี่เคเตดตา
พมา ฉบับละคํา A

ECภาษาอาเซ
ยีน

ËÁÇ¡¡Ñ¹¹çÍ¤
»‡Í§¡Ñ¹ªÕÇÔµ
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 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 36 ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานโครงการเปดตัวหลักสูตรและ 

หนวยงานใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภายในงานมีการแนะนําหลักสูตรใหม และหนวยงานใหม 3 หนวยงาน ดังนี้

และมกีารจัดโชวรางวลัแหงความภาคภมูใิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ีรวมทัง้ไดรับเกยีรติจากคุณวไิลวรรณ ใจแกว กรรมการ 

กลางสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย บรรยายหวัขอสรางเด็กใหเปนอจัฉรยิะโดยหลักสูตรที่ไดรับการแนะนําใหเปนหลักสูตรมุงเปา 

และหลักสูตรเปดใหม

 จากนั้นชวงบายเปนพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับองคกรภายนอก 4 องคกร 

ไดแก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องคการมหาชน) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี บริษัทพร วงกิจ จํากัด และ Institute of 

International Education ทั้งนี้เพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถภาพของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการศึกษา รวมทั้งการยกระดับ 

มหาวิทยาลัย อันจะสงผลดีตอชุมชนสังคมในอนาคต

     ระดับปริญญาตรี

1. สาขาวิชาอัญมณีศาสตร

2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

4. สาขาวิชานิเทศศาสตร(สองภาษา)

5. สาขาวิชาการบริหารจัดการกอลฟ 

     ระดับปริญญาโท

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

3. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

6. สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

     หลักสูตรปริญญาเอก

1. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     และหนวยงานใหม 3 หนวยงาน

1. โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 

2. สํานักบริการวิชาการ

3. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

RBRU OPEN ED
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 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 36 ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานโครงการเปดตัวหลักสูตรและ 

หนวยงานใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ภายในงานมีการแนะนําหลักสูตรใหม และหนวยงานใหม 3 หนวยงาน ดังนี้

และมีการจดัโชวรางวลัแหงความภาคภมูใิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ีรวมท้ังไดรับเกยีรติจากคุณวไิลวรรณ ใจแกว กรรมการ 

กลางสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย บรรยายหวัขอสรางเด็กใหเปนอจัฉรยิะโดยหลักสูตรท่ีไดรับการแนะนําใหเปนหลักสูตรมุงเปา 

และหลักสูตรเปดใหม

 จากนั้นชวงบายเปนพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับองคกรภายนอก 4 องคกร 

ไดแก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องคการมหาชน) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี บริษัทพร วงกิจ จํากัด และ Institute of 

International Education ทั้งนี้เพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถภาพของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการศึกษา รวมทั้งการยกระดับ 

มหาวิทยาลัย อันจะสงผลดีตอชุมชนสังคมในอนาคต

     ระดับปริญญาตรี

1. สาขาวิชาอัญมณีศาสตร

2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

4. สาขาวิชานิเทศศาสตร(สองภาษา)

5. สาขาวิชาการบริหารจัดการกอลฟ 

     ระดับปริญญาโท

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

3. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

6. สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

     หลักสูตรปริญญาเอก

1. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     และหนวยงานใหม 3 หนวยงาน

1. โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 

2. สํานักบริการวิชาการ

3. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

RBRU OPEN ED

 วนัที ่ 26 สงิหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ The natural Garden khao Soi Dao ตําบลทับไทร อาํเภอโปงนํา้รอน 

จังหวัดจันทบุรี อาจารยกรณปภพ รัตนวิจิตร หัวหนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กลาวเปดโครงการพรอมทั้งบรรยาย 

เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และทบทวนแผนกลยุทธ ซึ่งการจัดโครงการนี้ 

เพือ่ทบทวนพรอมท้ังจดัทาํแผนและยทุธศาสตรดานสหกจิศกึษาและพัฒนาอาชพีป 2559 - 2560 โดยมคีณะกรรมการประจาํศนูยสหกจิ 

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ พรอมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของเขารวมการจัดทําแผนในครั้งนี้

สหกิจศึกษาทบทวนแผน

 วนัที ่ 29 สงิหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ลานกจิกรรม อาคาร 36  วาท่ีเรือโทเอกชยั กจิเกษาเจริญ รองอธกิารบดี 

ฝายกจิการนกัศึกษา เขารวมพธิเีปดโครงการ ผูใหญเลาผูเยาวถายทอด “ภมูปิญญาสูอาชพี” จัดโดยวฒันธรรมจังหวดัจันทบุร ีมีนักศึกษา 

ของมหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณ ี เขารวมโครงการ ซึง่เปนการดําเนนินโยบาย เพ่ือการปกปองคุมครองมรดกภมูปิญญาทางวัฒนธรรม 

ในทองถิน่ ซึง่ภายในงานมกีารถายทอดองคความรูใหกบัผูเขารวมโครงการซ่ึงไดแกกลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี

ผู ใหญเลาผูเยาวถายทอด “ภูมิปญญาสูอาชีพ”

 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา และผูชวยศาสตราจารยวยากร อุดมโภชน ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร เปนตัวแทนเขารับมอบเกียรติบัตร 

รบัรองการเปนหนวยงานทีม่มีาตรฐานการองคกรดานความปลอดภยัทางถนนจากบรษิทักลางคุมครองผูประสบภยัจากรถ จาํกดั โดยมี 

นายวทิรูชั ศรนีาม ผูวาราชการจงัหวดัจนัทบรุเีปนผูมอบรางวลัดังกลาว เพ่ือสงเสริมทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนแหงประเทศไทย 

ซึง่เปนสวนหนึง่ในการประชมุสวนราชการจงัหวดั ประจาํเดือนสิงหาคม

รางวัลมาตรฐานการองคกรดานความปลอดภัยทางถนน
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