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รวมพลังแหงความภักดี

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมศุโขทัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รําไพพรรณี รองศาสตราจารยพอพันธ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานในการนํากลาวปฏิญาณตนและยืน 

ตรงเคารพธงชาติ ของคณาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในกิจกรรม “รวมพลัง 

แหงความภักดี” ซึ่งจัดพรอมกันทั่วประเทศ โดยวัตถุประสงคของกิจกรรมนี้เพื่อประกาศความจงรักภักดี และรวมรําลึกถึง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพปที่ 89 หลังจากนั้นในชวงสายไดมี 

กิจกรรมพัฒนาบําเพ็ญประโยชน บริเวณพระตําหนักเทาและบริเวณใกลเคียง โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แมบาน 

และคนสวน รวมกันทําความสะอาดบริเวณวังสวนบานแกว นอกจากนี้ ยังมีการ รวบรวมอินทรียวัตถุ เชน ใบไม กิ่งไม เพื่อนํามาทํา 

ปุยหมักชีวภาพ เพื่อนํามาใชอีกดวย

ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย

 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

นําโดยผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ 

ใหการตอนรับคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประเมิณระดับคุณภาพการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2558 ที่ผานมา พบวาอยู ในระดับที่ดีเปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย 

โดยในระดับคณะนั้นไดรับการประเมินที่ดีขึ้นในทุกๆดาน จึงทําใหภาพรวมของมหาวิทยาลัยออกมาดี มีความพรอมที่จะพัฒนาตอไป 

อยางไมหยุดยั้ง
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Green  Un i ve r s i t y

   วิธีชวยลดโลกรอน 
ในสํานักงาน ใหปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ 
และอุปกรณไฟฟาที่ไมจําเปน ในชวงเวลา 12.00-13.00 น.
จะสามารถประหยัดคาไฟฟาได

นโยบายสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยสีเขียวและสํานักงานสีเขียว
  คามาตรฐานการใชทรพัยากร

 ปริมาณการใชไฟฟา(คน/เดือน/หนวยงาน) 

 262.6539 kWh.

สกอ.
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ลานเกลาชาวไทย สถติในดวงใจนิรันดร

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.59 น. ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อันประกอบดวย สํานักบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี โครงการฟนฟูปะการัง 

และสรางแหลงเรียนรู  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขารวมจัดแสดงบูทนิทรรศการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ลานเกลาชาวไทย 

สถติในดวงใจนรัินดร โดยมนีายอาํพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานในการเปดงานพรอมท้ังมอบรางวลัแกผูรวมประกวดภาพถาย 

ซึ่งนายนุกูล แกวมงคล นักศึกษาจากคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวด 

ในครั้งนี้ดวย 

ICIST 2016 ณ ประเทศพมา

 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม Inle Cherry Queen Hotel เมืองเฮโฮ รัฐฉานใต ประเทศพมา 

ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

พรอมดวยคณะผูบริหารและคณาจารย รวมพิธีเปดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Fifth International Conference on Intre-

gration of Science and Technology for Sustainable Development (5thICIST 2016) ภายใตหัวขอ “Water conserva-

tion, Biological Diversity, Food and Agriculture” ในฐานะเจาภาพรวมจัดงาน โดยตัวแทนฝายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รําไพพรรณีในการจัดงาน ประกอบดวย ดร.จักรพันธุ วงษพา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ และ ดร.ไพลิน ทองสนิทกานต 

รองหัวหนาโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ โดยมีประธานในการเปดงานคือ Dr.NyiNyiAung รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากจะเปนการสนับสนุนดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสูระดับสากล 

แลวยงัเปนการสนบัสนุนดานความสมัพนัธอนัดีกับตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิง่กบัประเทศพมา ซึง่เปนประเทศสาํคญัอีกประเทศหนึง่ 

ในกลุมเศรษฐกิจอาเซียน สําหรับรายชื่อของผูนําเสนอบทความวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีรายชื่อดังนี้ 

 Asst.Prof.Dr.PreeyananSittijinda

 Dr.SutisaChaikul

 Mrs.AphapornChangthom

 Ms.JirapornSawasdikarn

Dr.WatcharawitRassami

Mr. SontayaKoolkalya

Mr.Loetchai CHIT-AREE

Dr.WikanyaPrathumyot
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ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

พรอมดวยคณะผูบริหารและคณาจารย รวมพิธีเปดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Fifth International Conference on Intre-

gration of Science and Technology for Sustainable Development (5thICIST 2016) ภายใตหัวขอ “Water conserva-

tion, Biological Diversity, Food and Agriculture” ในฐานะเจาภาพรวมจัดงาน โดยตัวแทนฝายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รําไพพรรณีในการจัดงาน ประกอบดวย ดร.จักรพันธุ วงษพา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ และ ดร.ไพลิน ทองสนิทกานต 

รองหัวหนาโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ โดยมีประธานในการเปดงานคือ Dr.NyiNyiAung รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากจะเปนการสนับสนุนดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสูระดับสากล 

แลวยงัเปนการสนบัสนุนดานความสมัพนัธอนัดีกับตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิง่กบัประเทศพมา ซึง่เปนประเทศสาํคญัอีกประเทศหน่ึง 

ในกลุมเศรษฐกิจอาเซียน สําหรับรายชื่อของผูนําเสนอบทความวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีรายชื่อดังนี้ 

 Asst.Prof.Dr.PreeyananSittijinda

 Dr.SutisaChaikul

 Mrs.AphapornChangthom

 Ms.JirapornSawasdikarn

Dr.WatcharawitRassami

Mr. SontayaKoolkalya

Mr.Loetchai CHIT-AREE

Dr.WikanyaPrathumyot

ศกึษาดงูาน ณ ราชภัฏเชียงราย

 วันที่  28 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองศาสตราจารย ดร. ทรงศักดิ์  ม่ิมกระโทก 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดนําทีมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เขาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําความรูท่ีไดมาใชพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในดานตางๆอยางเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นใน 

ทุกๆดาน อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีความพรอมสําหรับการเปดการคาเสรีในปจจุบัน

ราชภฏัวิจยั

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรําไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารยสุรียมาศ สุขกสิ ผูอํานวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน เขารวมพิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ซึ่งจัดขึ้น 

ระหวางวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 โดยภายในงานดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดเขารวมจัดบูธนิทรรศการ 

แสดงผลงานวจัิย และไดรบัความรวมมอืจากคณะอญัมณีศาสตรและประยุกตศลิป  รวมนาํผลงานวจิยัเรือ่ง "การเพิม่มูลคาพลอยตกเกรด 

ดวยกระบวนการทางดานการออกแบบสําหรับเครื่องประดับ" ซึ่งเปนผลงานวิจัยของ อาจารยธนกฤต ใจสุดา และผลงานวิจัยเรื่อง 

"การศึกษาภูมิปญญาการยอมสียอมธรรมชาติจากตนฝาดดอกแดงสําหรับการพัฒนาชุมชนในตําบลบอ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

เพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชน" ซึ่งเปนผลงานวิจัยของ อาจารยณภัค แสงจันทร อีกทั้งอาจารย ดร. ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ

ยังไมรับรางวัลนักวิจัยดีเดนในครั้งนี้อีกดวย
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เลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจาํ

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ หองกลุมงานการเขาหนาที่ ชั้น 2 มีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาตําแหนงกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา โดยจะมีการเลือกตั้งจริงในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมพัสดุ ชั้น 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร36)
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