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คุณธรรม นําความรู สูสากล อดทน ฉลาดจัดการ
ปที่ 12 ฉบับที่ 51 ประจําวันที่ 20 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
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วางพานวันสมเดจ็

 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรีย สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี วังสวนบานแกว 
นายวทิรัูช ศรีนาม ผูวาราชการจงัหวดัจันทบุร ีพรอมสวนราชการตางๆในจังหวดัจันทบรีุ รวมพธิบีาํเพ็ญพระราชกศุลและวางพานดอกไมสด 
วนัคลายวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชนีิ ในรัชกาลที ่7  ครบ 112 ป และมกีารประกาศผลการคัดเลอืก 
บุคลากรดีเดน เพื่อรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ “เพชรรําไพ” ประจําป 2559 ดังนี้
1. ผูไดรับรางวัล สาขาการสอน คือ อาจารยพัชรินทร รุจิรานุกุล อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
2. ผูไดรับรางวัล สาขาการวิจัย การประดิษบคิดคน และงานสรางสรรค คือ อาจารยภัทรา ศรีสุโข อาจารยสังกัดคณะอัญมณีศาสตร 
และประยุกตศิลป
3. ผูไดรับรางวัล สาขาการบริการวิชาการ คือ อาจารยศศิธร พุทธรักษ อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. ผูไดรับรางวัล สาขาการสาขาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ อาจารยเชษฐณรัช อรชุน อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร
5. ผูไดรับรางวัล สาขาการบริการ คือนางสาวกาญจนา ราชสุวรรณ นักวิชาการสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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นโยบายสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสีเขียวและสํานักงานสีเขียว

  คามาตรฐานการใชทรพัยากร
 ปริมาณการใชเบนซิน(คน/เดือน/หนวยงาน) 
 3.2082 l.

Green  Un i ve r s i t y

   วิธีชวยลดโลกรอน 
ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน 
ใชหลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอวน
ใชหลอดตะเกียบแทนหลอดไส 
หรือใชหลอดคอมแพคทฟลูออเรสเซนต

ขอเชิญสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จํากัด
ไปเลือกผูแทนสมาชิกในวันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 8.00 – 15.00 น.

ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1  
หากทานใดไมสามารถไปเลือกตั้งในวันดังกลาวได

สามารถไปใชสิทธิ์เลือกตั้งลวงหนาไดในวันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 15.00 น.
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อ.เมือง จ.จันทบุรี

(มีคาพาหนะ คนละ 1,500 บาท)
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สัมนาครบ 112 ปราชนารี 5 แผนดนิ

 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมศุโขทัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ 
ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานเปดสัมมนาในหัวขอ 
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 112 ปราชนารี 5 แผนดิน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีรวมมือกับ พิพิธภัณฑพระปกเกลา 
จัดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล โอรสของหมอมเจากมลีสาณ ชุมพล 
กับหมอมเจาสีดาดํารวง ชุมพล ซึ่งเปนพระขนิษฐาของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ใหเกียรติเปน 
วิทยากรใหความรู

โขนเทิดพระเกยีรติ จดุเทยีน และตลาดยอนยคุ

 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมศุโขทัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ 
ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานเปดสัมมนาในหัวขอ 
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 112 ปราชนารี 5 แผนดิน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีรวมมือกับ พิพิธภัณฑพระปกเกลา 
จัดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล โอรสของหมอมเจากมลีสาณ ชุมพล 
กับหมอมเจาสีดาดํารวง ชุมพล ซึ่งเปนพระขนิษฐาของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ใหเกียรติเปน 
วิทยากรใหความรู
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สัมนาครบ 112 ปราชนารี 5 แผนดนิ

 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมศุโขทัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ 
ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานเปดสัมมนาในหัวขอ 
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 112 ปราชนารี 5 แผนดิน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีรวมมือกับ พิพิธภัณฑพระปกเกลา 
จัดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล โอรสของหมอมเจากมลีสาณ ชุมพล 
กับหมอมเจาสีดาดํารวง ชุมพล ซึ่งเปนพระขนิษฐาของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ใหเกียรติเปน 
วิทยากรใหความรู

โขนเทิดพระเกยีรติ จดุเทยีน และตลาดยอนยคุ

 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมศุโขทัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ 
ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานเปดสัมมนาในหัวขอ 
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 112 ปราชนารี 5 แผนดิน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีรวมมือกับ พิพิธภัณฑพระปกเกลา 
จัดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล โอรสของหมอมเจากมลีสาณ ชุมพล 
กับหมอมเจาสีดาดํารวง ชุมพล ซึ่งเปนพระขนิษฐาของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ใหเกียรติเปน 
วิทยากรใหความรู

อบรมการปองกนัและระงบัอคัคภัีย

 วันที่ 21  ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ โรงยิมเปด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อาจารย ดร. จักรพันธ วงษพา 
ผูชวยอธกิารบดี ใหเกยีรติเปนประธานกลาวเปดโครงการฝกอบรมเชงิปฏบิติัการเร่ือง “การปองกันและระงับอคัคีภยัประจําป 2559” 
จัดโดยกลุมงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สํานักอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
สอดคลองกบัประกาศของกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกนัและระงับอัคคีภยัในสถานประกอบการ ทบทวนแผนปองกนัและระงบัอคัคีภยั 
และเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับจัดการสภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการใช 
อปุกรณดับเพลงิ มีความสามารถในการหนีไฟ และสามารถชวยเหลอืผูประสบอคัคีภยัไดอยางถกูวิธ ีสาํหรับการอบรมในคร้ังน้ี ไดรบัเกยีรติ 
จากคุณสถาพร สุขดี จากสํานักงานเทศบาลเมืองขลุงและคณะ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการปองกัน 
และระงับอคัคีภยัใหเกยีรติเปนวทิยากร โดยมีตวัแทนจากทกุหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเขารบัการอบรมเปนจํานวนทัง้สิน้ 110 คน

อธิการบดมีอบนโยบายคณะอตุฯ

 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมเพชรอุตสาหกรรม ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดี 
มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี และสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ เขารวมพบปะและมอบนโยบายในการประชมุอาจารย์ 
และเจาหนาที่คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม
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Rambhai Barni Ryder Cup

 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ คลับเฮาส สนามกอลฟรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานกลาวเปดการแขงขันกอลฟ 
”รําไพพรรณี กอลฟไรเดอรคัพ RAMBHAI BARNI Ryder Cap 2016” ซึ่งเปนโครงการการแขงขันกีฬากอลฟเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 112 ป โดยไดรับความสนใจจากผูที่ชื่นชอบและสนใจในกีฬากอลฟสมัครเขารวมแขงขันจํานวนมาก

 วนัที ่21 ธนัวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ กอลฟคลับ มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยสริชิยั ประทีปฉาย 
รองอธกิารบดีฝายกจิการพิเศษ ใหเกยีรติมอบถวยรางวลัชนะเลศิในการแขงขนั รําไพพรรณีกอลฟไรเดอรคัพ ประจําปพุทธศักราช 2559 
จากน้ันผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรยีนนัท สทิธิจินดาร รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา และอาจารยนคร เผอืกนําผล รองอธกิารบดี 
ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย ใหเกียรติจับฉลากมอบของรางวัลจากผูมีอุปการะคุณที่สนับสนุนการแขงขันในครั้งนี้ใหแกผูเขาแขงขัน 
โดยการจัดการแขงขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เนื่องในวัน 
คลายวันพระราชสมภพของพระองคทานเปนปที่ 112 ดวยพระมหากรุณาธิคุณในการริเริ่มการสรางสนามกอลฟรําไพพรรณี สําหรับ 
ทรงกีฬากอลฟที่พระองคทรงโปรดและพัฒนามาจนถึงปจจุบัน

โลประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษพลังงาน

 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองแสนสุข ชั้น 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ผูชวยศาสตราจารยวยากร อุดมโภชน ผูชวยอธิการบดี ไดเขารวมงาน โครงการบริหารศูนยประสานงานการออกแบบอาคาร 
เพื่ออนุรักษพลังงาน พรอมรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ แบบอาคารอนุรักษพลังงาน ป 2559 จากนายดนัย เอกกมล รองอธิบดี 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ คลับเฮาส สนามกอลฟรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานกลาวเปดการแขงขันกอลฟ 
”รําไพพรรณี กอลฟไรเดอรคัพ RAMBHAI BARNI Ryder Cap 2016” ซึ่งเปนโครงการการแขงขันกีฬากอลฟเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 112 ป โดยไดรับความสนใจจากผูที่ชื่นชอบและสนใจในกีฬากอลฟสมัครเขารวมแขงขันจํานวนมาก

 วนัที ่21 ธนัวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ กอลฟคลับ มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยสริชิยั ประทีปฉาย 
รองอธกิารบดีฝายกจิการพิเศษ ใหเกยีรติมอบถวยรางวลัชนะเลศิในการแขงขนั รําไพพรรณีกอลฟไรเดอรคัพ ประจําปพุทธศักราช 2559 
จากน้ันผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรยีนนัท สทิธิจินดาร รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา และอาจารยนคร เผอืกนําผล รองอธกิารบดี 
ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย ใหเกียรติจับฉลากมอบของรางวัลจากผูมีอุปการะคุณที่สนับสนุนการแขงขันในครั้งนี้ใหแกผูเขาแขงขัน 
โดยการจัดการแขงขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เนื่องในวัน 
คลายวันพระราชสมภพของพระองคทานเปนปที่ 112 ดวยพระมหากรุณาธิคุณในการริเริ่มการสรางสนามกอลฟรําไพพรรณี สําหรับ 
ทรงกีฬากอลฟที่พระองคทรงโปรดและพัฒนามาจนถึงปจจุบัน

โลประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษพลังงาน

 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หองแสนสุข ชั้น 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ผูชวยศาสตราจารยวยากร อุดมโภชน ผูชวยอธิการบดี ไดเขารวมงาน โครงการบริหารศูนยประสานงานการออกแบบอาคาร 
เพื่ออนุรักษพลังงาน พรอมรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ แบบอาคารอนุรักษพลังงาน ป 2559 จากนายดนัย เอกกมล รองอธิบดี 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY : WISDOM OF THE EAST LEADS TO INTERNATIONALIZATION

007

ทําผลงานวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย

 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น ณ หอประชุมรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารยศสิริชัย ประทีปฉาย  รองอธิการบดี 
ฝายกจิการพิเศษ เปนประธานเปดโครงการอบรมการทาํผลงานวชิาการระดบัผูชวยศาสตราจารย โดยมผีูชวยศาสตราจารย ดร.นาคนิมิตร 
อรรคศรีวร ผูชวยอธิการบดีกลาวรายงาน โครงการดังกลาว เปนการผลักดันใหคณาจารยในมหาวิทยาลัย เขาสูตําแหนงวิชาการ 
ตามระยะเวลาทีก่าํหนด และเปนการสรางความเขาใจกบัคณาจารยเกีย่วกบัหลกัเกณฑ รวมถงึวธีิการเขาสูตาํแหนงทางวชิาการ โครงการนี้ 
มีผูเขารวมโครงการเปนอาจารยจากคณะตาง ๆ ที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ ทั้งสิ้น 80 ทาน

อบรมผูบริหาร ระดับตน – ระดับกลาง 

 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ อิมภูฮิลลรีสอรท อําเภอวังนํ้าเขียน จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย 
ดร.ทรงศักดิ ์ม่ิมกระโทก รองอธกิารบดีฝายบริหาร ใหเกยีรติเปนประธานกลาวเปดโครงการฝกอบรมผูบริหาร ระดับตน – ระดับกลาง 
เร่ืองผูนําการบริหารทีมี่วิสยัทศันและคุณธรรม ตามหลกัธรรมมาภิบาล ซึง่จัดขึน้โดยสาํนักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี 
เพ่ือใหนักบริหารขององคกรไดรับความเช่ือถอืไววางใจ สรางความเช่ือมัน่ มกีารทํางานอยางเปนมอือาชพีและเปนสากล สาํหรับการจัดโครงการ 
ในครัง้น้ีมผีูเขารวมโครงการทัง้ส้ิน จํานวน  40 คน โดยไดรับเกยีรติจาก ดร.สกุจิ บํารุง เปนวทิยากรบรรยายใหความรูแกผูเขารวมอบรม

ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก

 วนัที ่23 ธนัวาคม 2559 เวลา 13.00 น ณ หองประชมุชัน้ 8 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ (อาคาร 36) มหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี 
ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ ทองอราม อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และสมาชกิสภาขบัเคล่ือนการปฏรูิปประเทศ เปนประธาน 
เปดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีซึง่โครงการน้ีเปนการแนะนํากฎระเบยีบและขอปฏบิติั 
ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต แกผูเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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เตรียมงาน "ใจสูใจ พละศึกษารําไพพรรณี"

 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ 
ทองอราม อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีและสมาชกิสภาขบัเคล่ือนการปฏรูิปประเทศ เปนประธานกลาวเปดการประชุม 
คณะกรรมการจัดงานคืนสูเหยา “ใจสูใจ พละศึกษารําไพพรรณี” ครั้งที่ 1 เสารที่ 22 เมษายน 2560 ซึ่งเปนการรวมรุนของศิษยเกา 
ชาวพละศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีซึ่งไดสําเร็จการศึกษาไปแลวจํานวนทั้งสิ้น 19 รุน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. สรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกา คณาจารยและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อพบปะสังสรรค สรางสัมพันธภาพศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3. เพื่อแสดงความกตัญูแสดงมุติตาจิตแดคณาจารย
4. เพื่อใหเกิดเปนประเพณีคืนสูเหยาของชาวพละรําไพพรรณีสืบตอไปอยางยั่งยืน

ทบทวนและจดัทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 5 ป

 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 35201 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชกิสภาขับเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ เปนประธาน 
กลาวเปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทบทวนและจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ป พ. ศ. 2560-2564" 
โดยโครงการดังกลาว มกีารบรรยายเร่ือง การทบทวนวเิคราะหภาพรวมของแผนบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล มหาวทิยาลยัราชภฏั 
รําไพพรรณี มกีารบรรยายเชงิปฏบิตักิารเร่ือง วเิคราะหทศิทางนโยบายและโครงการยทุธศาสตร ของมหาวทิยาลัยเพือ่ทบทวนเปาประสงค์ 
และกลยุทธ  ของแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการบรรยายเรื่อง การวิเคราะหโครงสรางยุทธศาสตร เพื่อกําหนด 
ตัวชี้วัดคาเปาหมายของแผนบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยไดรับเกียรติจากคุณณัฐ ทานตวณิช รักษาการผูอํานวยการ 
กองนโยบายและแผนเปนวิทยากรในการบรรยาย ผูเขาอบรมประกอบดวย บุคลากรจากคณะและหนวยงานตางๆที่มีสวนเกี่ยวของ 
ในการทาํแผนมหาวทิยาลยั จํานวน  120 คน ซึง่โครงการดังกลาว ทางมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณีหวงัเปนอยางยิง่วา ผูเขาอบรม 
ในโครงการประชมุเชงิปฏิบติัการในคร้ังน้ี จะมคีวามรูความสามารถในการวเิคราะหแผนบรหิารงานทรัพยากรบคุคล และมีความเขาใจ 
ถงึทศิทางนโยบายรวมถงึโครงการยทุธศาสตรของมหาวทิยาลยั อนัจะนําไปสูเปาประสงคและกลยทุธของแผนบริหารรวมถงึแผนพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
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เตรียมงาน "ใจสูใจ พละศึกษารําไพพรรณี"

 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ 
ทองอราม อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีและสมาชกิสภาขบัเคล่ือนการปฏรูิปประเทศ เปนประธานกลาวเปดการประชุม 
คณะกรรมการจัดงานคืนสูเหยา “ใจสูใจ พละศึกษารําไพพรรณี” ครั้งที่ 1 เสารที่ 22 เมษายน 2560 ซึ่งเปนการรวมรุนของศิษยเกา 
ชาวพละศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีซึ่งไดสําเร็จการศึกษาไปแลวจํานวนทั้งสิ้น 19 รุน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. สรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกา คณาจารยและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อพบปะสังสรรค สรางสัมพันธภาพศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3. เพื่อแสดงความกตัญูแสดงมุติตาจิตแดคณาจารย
4. เพื่อใหเกิดเปนประเพณีคืนสูเหยาของชาวพละรําไพพรรณีสืบตอไปอยางยั่งยืน

ทบทวนและจดัทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 5 ป

 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 35201 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชกิสภาขับเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ เปนประธาน 
กลาวเปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทบทวนและจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ป พ. ศ. 2560-2564" 
โดยโครงการดังกลาว มกีารบรรยายเร่ือง การทบทวนวเิคราะหภาพรวมของแผนบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
ราํไพพรรณี มกีารบรรยายเชงิปฏบิตักิารเร่ือง วเิคราะหทศิทางนโยบายและโครงการยทุธศาสตร ของมหาวทิยาลัยเพือ่ทบทวนเปาประสงค์ 
และกลยุทธ  ของแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการบรรยายเรื่อง การวิเคราะหโครงสรางยุทธศาสตร เพื่อกําหนด 
ตัวชี้วัดคาเปาหมายของแผนบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยไดรับเกียรติจากคุณณัฐ ทานตวณิช รักษาการผูอํานวยการ 
กองนโยบายและแผนเปนวิทยากรในการบรรยาย ผูเขาอบรมประกอบดวย บุคลากรจากคณะและหนวยงานตางๆที่มีสวนเกี่ยวของ 
ในการทาํแผนมหาวทิยาลยั จํานวน  120 คน ซึง่โครงการดังกลาว ทางมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณีหวงัเปนอยางยิง่วา ผูเขาอบรม 
ในโครงการประชมุเชงิปฏิบติัการในคร้ังน้ี จะมคีวามรูความสามารถในการวเิคราะหแผนบรหิารงานทรัพยากรบคุคล และมคีวามเขาใจ 
ถงึทศิทางนโยบายรวมถงึโครงการยทุธศาสตรของมหาวทิยาลยั อนัจะนําไปสูเปาประสงคและกลยทุธของแผนบริหารรวมถงึแผนพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
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ราชภัฏพระนครศรีอยธุยาศกึษาดงูานคณะมนษุยศาสตร

 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี เพ่ือศึกษาเรียนรูและแลกเปลีย่นดานการปฏบิติังานของเจาหนาทีค่ณะ

เกษตรศาสตรอวยพรปใหมอธิการบดี

ผูอาํนวยการโรงเรียนอนบุาลจนัทบรีุและคณะ
เขาอวยพรปใหมอธิการบดี

 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัจนวงค กรีพละ รักษาการแทน 
ผูชวยอธิการบดีฝายกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 
สกลนคร และคณะ ไดเขาพบเพือ่มอบกระเชาของขวญัและอวยพรปใหมแด ผูชวยศาสตราจารย 
ไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ 

 วันที ่29 ธนัวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชมุช้ัน 7 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 
(อาคาร36) นายเดชา พูลวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี และคณะ ไดเขาพบ 
เพ่ือมอบกระเชาของขวญัและอวยพรปใหมแด ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

คณะผูบริหารอวยพรปใหมผูบงัคบัการฯ
และหัวหนาศาล

 วันที่ 29  ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 น. ณ ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี  
ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ 
สมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ พรอมคณะผูบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
เขาพบพลตํารวจตรี จรัล จิตเจือจุล ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และมอบกระเชา 
อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2560 จากนั้นในเวลา 14.00 น. ณ ศาลจังหวัดจันทบุรี 
ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม พรอมคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ไดเขาพบนายยิ่งยศ จันอรชร ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดจันทบุรีเพื่อมอบกระเชาอวยพร 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2560
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คณะทีป่รึกษาและ
ผจก.ธนาคารอสิลามจนัทบรีุ
อวยพรปใหมอธิการบดี
 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 13.45 น. ณ หองปฏิบัติการราชการอธิการบดี ชั้น 7 
อาคารเฉลมิพระเกยีรติ (อาคาร 36) ผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวทิยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ ไดรับมอบกระเชาอวยพรปใหม่ 
จากคณะที่ปรึกษาอธิการบดี นําโดยพันตํารวจเอก สถาพร อมรรัตนสุชาติ ตามมาดวย 
การรับมอบกระเชาของขวัญจากนางสมพร ใจกลา ผูจัดการบริหารสาขาจันทบรีุ ธนาคารอสิลาม 
แหงประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ 
ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ในการประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน 
"พฤกษาชวนนองทําดสีรางคุณคาเพ่ือสงัคม" ป 2559 

(ระดับประเทศ) 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

คณะผูบริหารอวยพรปใหมอยัการจงัหวัด
ผูอาํนวยการสถานโีทรทศัน CTV

และผูวาราชการจงัหวัดจนัทบรีุ

 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ สํานักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม  
อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีและสมาชกิสภาขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ พรอมคณะผูบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
เขาพบพรอมมอบกระเชาอวยพรปใหมแกนายสมหมาย ลําดับวงศ อัยการจังหวัดจันทบุรี  ตอมาเวลา 11.30 น. ไดออกเดินทางไปยัง 
บริษัทเคเบิลซีทีวี จันทบุรี จํากัด เพื่อมอบกระเชา อวยพรปใหม แกนางวัลลา สืบสอน ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนซีทีวี จากนั้นเวลา
13.00น. จึงไดเดินทางตอไปยงัหองรับรอง ศาลากลางจังหวดัจันทบรีุ เพ่ือมอบกระเชาอวยพรปใหม แกนายวทิรูชั ศรีนาม ผูวาราชการ 
จังหวัดจันทบุรี 


