


002

ชาวสีสมหวงใย เอาใจใส รักนี้คุมได

 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น ณ ประชุมชั้น 2 อาคาร 36 ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม 

อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏริปูประเทศ เปนประธานเปดโครงการ "ชาวสสีมหวงใย เอาใจใส 

รกันีค้มุได" โดยโครงการนีม้วีตัถปุระสงค เพือ่สรางความตระหนกัและองคความรู เร่ืองบทบาทรวมถงึคณุคาของความเปนชายและหญงิในสงัคม 

การรูเทาทันพัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ การเสริมสรางความภูมิใจในตนเองของวัย รุนรวมถึงการสรางทักษะในการ 

ปฏิเสธความเสี่ยงตาง ๆ ในการดํารงชีวิต โดยไดรับเกียรติจาก เภสัชกร ปทฝรุฬหวิทย อักษรดิษฐ เปนวิทยากรในการบรรยาย 

โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเขารวมโครงการ

อธิการบดีพบคณะวิทยาการคอมพิวเตอร

 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ ทองอราม อธกิารบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ีสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ เขารวมพบปะ 

และมอบนโยบายในการประชุมอาจารยและเจาหนาที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อมวลชนอวยพรวันเกิดแดทานอธิการบดี

 วนัที ่12 ตลุาคม 2559 เวลา 13.45 น. ณ หองประชมุชัน้ 7 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(อาคาร 36 ) มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 

คณะตัวแทนจากสมาคมสื่อมวลชนจันทบุรี นําโดย นางสุภาพร นิยมกิจ นายกสมาคมสื่อมวลชนจันทบุรี เขามอบกระเชาและอวยพร 

วันเกิด ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

เนื่องในวันคลายวันเกิด 10 ตุลาคม 2559 โดย ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม ไดกลาวขอบคุณสื่อมวลชน พรอมทั้ง 

ไดมกีารช้ีแจงแนวทางการดาํเนนิงานดานตางๆของมหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ีและของสมาชิกสภาขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ   

ตอสมาคมสื่อมวลชนอีกดวย
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Green  Un i ve r s i t y

   วิธีชวยลดโลกรอน 
ใชมูลี่กันสาดปองกันแสงแดดสองกระทบตัวอาคาร
และบุฉนวนกันความรอนตามหลังคาและฝาผนัง
เพื่อไมใหเครื่องปรับอากาศทํางานหนักเกินไป

นโยบายสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยสีเขียวและสํานักงานสีเขียว
  8. ตวัชีว้ดัและคาเปาหมาย ป พ.ศ. 2560

3.) การปลอยกาซเรอืนกระจก ลดลงรอยละ > 5
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ราชภัฏรําไพพรรณีรวมนอมถวายอาลัย

 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาศักดิเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ 

ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รวมทําพิธีนอมถวายอาลัยและกลาวนอมสํานึกในมหากรุณาธิคุณ แด 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

พระมหากษัตริยลําดับท่ี 9 แหงราชวงศจักรี ซึ่งพระองคเสด็จสวรรคตเมื่อเวลา 15.52 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม 2559 

ตามแถลงการณจากสาํนักพระราชวงั สรางความเศราโศกเสยีใจแกประชาชนทัว่ทัง้แผนดนิไทยตลอดจนนานาอารยประเทศ ดวยพระองค 

ทรงอุทิศพระวรกายอยางหนักเพื่อประโยชนสุขปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปที่ทรงข้ึนครองราชยจนเปนที่ประจักษ 

ตอสายตาคนทั่วโลก อีกทั้งสิ่งที่สรางความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนแกชาวราชภัฏรําไพพรรณี คือการที่พระองค 

ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" แกวทิยาลยัครเูดิม อนัหมายถึง "คนของพระราชา" ทําใหชาวราชภฏัทุกคนมคีวามตระหนกัถงึบทบาท 

และหนาที่ของตนเองในการสรางคุณประโยชนแกชาติบานเมือง เพื่อตอบแทนพระราชาอันเปนที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน
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ตามแถลงการณจากสาํนกัพระราชวงั สรางความเศราโศกเสยีใจแกประชาชนทัว่ท้ังแผนดนิไทยตลอดจนนานาอารยประเทศ ดวยพระองค 

ทรงอุทิศพระวรกายอยางหนักเพื่อประโยชนสุขปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปที่ทรงข้ึนครองราชยจนเปนที่ประจักษ 

ตอสายตาคนทั่วโลก อีกทั้งสิ่งที่สรางความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนแกชาวราชภัฏรําไพพรรณี คือการที่พระองค 

ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" แกวทิยาลัยครเูดิม อนัหมายถึง "คนของพระราชา" ทาํใหชาวราชภฏัทกุคนมคีวามตระหนกัถงึบทบาท 

และหนาที่ของตนเองในการสรางคุณประโยชนแกชาติบานเมือง เพื่อตอบแทนพระราชาอันเปนที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

พิธีบาํเพญ็กศุลสวดอภิธรรมเพือ่ถวายเปนพระราชกศุล

 วนัที ่19 ตลุาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ หอประชมุศโุขทยั อาคารเฉลมิพระเกยีรติ (อาคาร 36) ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ์ 

ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานในพิธีบําเพ็ญกุศล 

สวดอภธิรรมถวายพระบรมศพ เพือ่ถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มหิตลาธเิบศรรามาธบิดี 

จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 

นักศึกษา และประชาชนที่เขารวมพิธีไดนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแดปวงชนชาวไทยและแสดงความ

จงรักภักดีตอพระองคทานโดยจะประกอบพิธีดังกลาวตอเนื่องไปอีก 2 วัน 
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