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นติศิาสตรดงูานศาลรัฐธรรมนูญและสภาทนายความ

วันกองทัพเรือ

 วนัที ่18 พฤศจกิายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการปองกนัชายแดนจันทบรีุและตราด คายตากสนิ อาจารยนคร เผือกนาํผล 

รองอธิการบด ีฝายกจิการสภามหาวทิยาลัยพรอมดวย ผูชวยศาสตราจารยวูงศ อบุาล ีผูชวยอธกิารบดี และอาจารยประสาน แสงไพบูลย 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารวมพิธีทําบุญประจําปเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจําป 2559 

ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกป 

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลรัฐธรรมนูญและสภาทนายความในพระราชูปถัมภ คณะนิติศาสตร จัดโครงการ 

ศกึษาดงูานทางวชิาการเพือ่เปนประโยชนแกนกัศกึษาในการเกบ็เกีย่วประสบการณและเขาใจกระบวนการพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู 

ตลอดจนไดรับความรูจากสภาทนายความ ในฐานะองคการวิชาชีพดานกฎหมายอีกองคกรหนึ่ง ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใช 

ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

ทดสอบฝมือแรงงานชางไฟ

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

เปนประธานเปดโครงการเตรยีมความพรอม ทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงานดานไฟฟาภายในอาคารระดับ 1 สบืเนือ่งจากกระทรวงแรงงาน 

ไดออกประกาศเรือ่ง การกาํหนดสาขาอาชีพท่ีอาจเปนอันตรายตอสาธารณะ ซึง่ตองดาํเนนิการใหผูประกอบอาชพีดงักลาว ไดรบัหนงัสอื 

รับรองความรูความสามารถตามกฎหมาย วาดวยการสงเสรมิการพฒันาฝมอืแรงงาน ทางคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏั 

ราํไพพรรณ ีจงึไดจัดโครงการเตรยีมความพรอมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดานไฟฟาภายในอาคารระดับ 1 ใหกับผูรับการทดสอบ 

ฝมือแรงงานจํานวน 16 ทาน เขารวมทดสอบระหวางวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2559
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นติศิาสตรดงูานศาลรัฐธรรมนูญและสภาทนายความ

วันกองทัพเรือ

 วนัที ่18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการปองกนัชายแดนจนัทบุรีและตราด คายตากสนิ อาจารยนคร เผือกนาํผล 

รองอธิการบด ีฝายกจิการสภามหาวทิยาลัยพรอมดวย ผูชวยศาสตราจารยวูงศ อบุาล ีผูชวยอธกิารบดี และอาจารยประสาน แสงไพบลูย 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารวมพิธีทําบุญประจําปเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจําป 2559 

ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกป 

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลรัฐธรรมนูญและสภาทนายความในพระราชูปถัมภ คณะนิติศาสตร จัดโครงการ 

ศึกษาดงูานทางวชิาการเพือ่เปนประโยชนแกนกัศกึษาในการเกบ็เกีย่วประสบการณและเขาใจกระบวนการพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู 

ตลอดจนไดรับความรูจากสภาทนายความ ในฐานะองคการวิชาชีพดานกฎหมายอีกองคกรหนึ่ง ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใช 

ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

ทดสอบฝมือแรงงานชางไฟ

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

เปนประธานเปดโครงการเตรยีมความพรอม ทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงานดานไฟฟาภายในอาคารระดบั 1 สบืเนือ่งจากกระทรวงแรงงาน 

ไดออกประกาศเรือ่ง การกาํหนดสาขาอาชพีทีอ่าจเปนอนัตรายตอสาธารณะ ซึง่ตองดาํเนินการใหผูประกอบอาชพีดงักลาว ไดรบัหนงัสอื 

รบัรองความรูความสามารถตามกฎหมาย วาดวยการสงเสรมิการพฒันาฝมอืแรงงาน ทางคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏั 

ราํไพพรรณ ีจงึไดจัดโครงการเตรยีมความพรอมทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงานดานไฟฟาภายในอาคารระดับ 1 ใหกับผูรับการทดสอบ 

ฝมือแรงงานจํานวน 16 ทาน เขารวมทดสอบระหวางวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2559
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Green  Un i ve r s i t y

   วิธีชวยลดโลกรอน 
ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อชวยลดความรอน
และเพิ่มความชื้นใหกับดิน จะทําใหบานเย็น 
ไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป

นโยบายสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยสีเขียวและสํานักงานสีเขียว
  คามาตรฐานการใชทรพัยากร

 ปริมาณการใชน้ํา(คน/เดือน/หนวยงาน) 

 4.7378 ลูกบาศกเมตร

สกอ.
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พธีิทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ถวายปนพระราชกศุล

 วันที่  16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น ณ บริเวณลานหนาพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัฒนมงคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิก 

สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ  เปนประธานพิธทํีาบญุตักบาตรขาวสารอาหารแหง เพ่ือถวายเปนพระราชกศุล แดพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักศึกษา มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นาํถวายขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆและรวมกนัแผจิตเปนพระราชกศุล ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพล 

อดุลยเดชเปนเวลา 89 วินาที จากนั้นพระสงฆ 20 รูปออกรับบิณฑบาตขาวสารอาหารแหง

เปดทกุมมุมอง E-Commerce ผานส่ือสังคมออนไลน

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมศุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) 

ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ ทองอราม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณแีละสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ เปนประธาน 

เปดโครงการสมัมนาเรือ่ง "เปดทุกมมุมอง E-Commerce ผานส่ือสงัคมออนไลน" และการบรรยายพเิศษเรือ่ง "การเตรยีมความพรอม 

สูนิเทศศาสตรมืออาชีพในศตวรรษที่ 21" ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาประชาสัมพันธ สาขาการสื่อสารการทองเที่ยว และสาขา 

การโฆษณาชั้นป 4 คณะนิเทศศาสตร ซึ่งนับเปนกิจกรรมที่สําคัญในการแนะนําแนวทางการประกอบธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน 

เนื่องจากในปจจุบันไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคคือ เพิ่มพูนศักยภาพใหแกนักศึกษาทุกชั้นป 

ในการทําธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักนิเทศศาสตรมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

โครงการสัมมนาดังกลาวไดรับเกียรติจาก คุณเตา ทีวีพูล ผูสื่อขาวสายบันเทิง, เฮียศร ปากนํ้า ผูประกอบธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน 

และคุณวินัยธร ศรีหาคลัง ผูชวยบรรณาธิการขาวสถานีโทรทัศนชอง ONE ใหเกียรติเปนวิทยากรในการสัมมนา นอกจากนี้ 

ยังมีการรับมอบคอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อการศึกษาใหแกคณะนิเทศศาสตรจาก บริษัทสุขกฤษ แอนด เซอรวิส จํากัด 

จํานวน 1 เครื่อง โครงการนี้มีนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทุกชั้นปเขารวมโครงการ
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พธีิทําบญุตักบาตรขาวสารอาหารแหง ถวายปนพระราชกศุล

 วันที่  16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น ณ บริเวณลานหนาพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัฒนมงคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิก 

สภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ  เปนประธานพิธทํีาบญุตักบาตรขาวสารอาหารแหง เพ่ือถวายเปนพระราชกศุล แดพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักศึกษา มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นาํถวายขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆและรวมกนัแผจิตเปนพระราชกศุล ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิล 

อดุลยเดชเปนเวลา 89 วินาที จากนั้นพระสงฆ 20 รูปออกรับบิณฑบาตขาวสารอาหารแหง

เปดทกุมมุมอง E-Commerce ผานส่ือสังคมออนไลน

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมศุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) 

ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ ทองอราม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณแีละสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ เปนประธาน 

เปดโครงการสมัมนาเรือ่ง "เปดทกุมมุมอง E-Commerce ผานส่ือสงัคมออนไลน" และการบรรยายพเิศษเรือ่ง "การเตรยีมความพรอม 

สูนิเทศศาสตรมืออาชีพในศตวรรษที่ 21" ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาประชาสัมพันธ สาขาการสื่อสารการทองเที่ยว และสาขา 

การโฆษณาชั้นป 4 คณะนิเทศศาสตร ซึ่งนับเปนกิจกรรมที่สําคัญในการแนะนําแนวทางการประกอบธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน 

เนื่องจากในปจจุบันไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคคือ เพิ่มพูนศักยภาพใหแกนักศึกษาทุกชั้นป 

ในการทําธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักนิเทศศาสตรมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

โครงการสัมมนาดังกลาวไดรับเกียรติจาก คุณเตา ทีวีพูล ผูสื่อขาวสายบันเทิง, เฮียศร ปากนํ้า ผูประกอบธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน 

และคุณวินัยธร ศรีหาคลัง ผูชวยบรรณาธิการขาวสถานีโทรทัศนชอง ONE ใหเกียรติเปนวิทยากรในการสัมมนา นอกจากนี้ 

ยังมีการรับมอบคอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อการศึกษาใหแกคณะนิเทศศาสตรจาก บริษัทสุขกฤษ แอนด เซอรวิส จํากัด 

จํานวน 1 เครื่อง โครงการนี้มีนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทุกชั้นปเขารวมโครงการ

คณาจารยและนกัศกึษารําไพรวมถายหนงัส้ันเทดิพระเกยีรติ

รวมกับหมาก ปริญ นกัแสดงช่ือดงั

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดรับเกียรติจากทีมถายภาพยนตรหนังสั้นเทิดพระเกียรติฯ 

เขาทําการถายทําภาพยนตรในมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเขารวม 

การถายทําในครั้งนี้  มีเปนนักแสดงนําคือ หมาก ปริญ สุภารัตน ใชสถานที่การถายทําในหองเรียนและบริเวณอาคารเรียน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สําหรับการถายทําภาพยนตรในครั้งนี้เปนการถายทอดเรื่องราวที่เปนพระมหากรุณาธิคุณและ 

ความรูสกึทีมี่ตอความเศราโศกสญูเสยีในสถานการณปจจบุนั โดยมเีจตนาทีจ่ะจัดทําขึน้ในนามของประชาชน ดังนัน้ทางมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏรําไพพรรณีจึงเขารวมเพื่อสรางสรรคและสรรเสริญพระบารมี ซึ่งโครงการในครั้งนี้เบื้องตนจะเผยแพรในเพจ “เราเกิดบน 

แผนดินรัชกาลที่ 9” และโรงภาพยนตร century จะจัดรอบฉายเปนพิเศษในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 โดยไมมีคาใชจาย 

นอกจากนี้ยังมีการจัดทํา cd และ dvd เพื่อมอบใหโรงเรียนตางจังหวัดโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น และกอนที่ ดาราชอง 3 หมาก 

ปริญ จะเดินทางกลับหลังจากถายภาพยนตรเสร็จ ยังใหกําลังใจ กับนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการ 

ลงพื้นที่ทําความดีเพื่อพอหลวงอีกดวย
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 วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น. ณ ลานช้ัน 1 อาคาร 36 ผู ชวยศาสตราจารยกรรณิการ เผือกนําผล 

คณบดคีณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี เปนประธานเปดการแสดงผลงานภาพคนเหมือนและ 

ภาพทิวทัศน ของนักศึกษาชัน้ปท่ี 2 และ 3 ซึง่สอนโดยอาจารยแสงอุทิศ พรมเมอืง โดยในงานนีม้ผีลงานของนกัศึกษามากกวา 80 ผลงาน 

ซึง่สรางสรรคตามเทคนคิวิธกีารของแตละบคุคล เพือ่ใหไดผลงานท่ีสะทอนสนุทรียภาพและเกดิแรงบนัดาลใจแกผูพบเห็น ดังน้ันการจดักจิกรรม 

ในครัง้น้ี ถือวาเปนกจิกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรยีนเกิดการแขงขัน และเกดิความภาคภูมใิจ ทีไ่ดนาํผลงานมาจดัแสดงใหสาธารณชนไดรบัชม

การแสดงผลงานภาพคนเหมือนและ ภาพทิวทัศน

 วนัที ่ 21 พฤศจกิายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ หองประชมุสวัสดิวัฒน โรงเรยีนสาธติ มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรยีนนัท สิทธิจนิดาร รองอธกิารบดีฝายวางแผนและพฒันา พรอมดวย ดร.จกัรพนัธุ วงษพา ในฐานะผูดแูล 

สถาบนันานาชาติ (โครงการพเิศษ) รวมมอบอปุกรณและสือ่การเรยีนการสอนเกีย่วกบัประเทศอาเซียน ใหแกโรงเรยีนสาธติ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัรําไพพรรณ ี ประกอบดวย ชดุสือ่การเรยีนรูอาเซยีนสาํหรับเยาวชน ปากกาอานออกเสยีง ชดุหนงัสือวชิาอาเซยีนภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ vcd ชดุกาวทันอาเซยีน และหนงัสอือาเซียน 360 องศา โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครือ่งมือในการเสรมิสราง 

ความรูความเขาใจเกีย่วกบัประเทศอาเซยีน ใหแกนกัเรยีนในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติมอบสื่อการสอนอาเซียน
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