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มอบปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ แดพลเอกเตีย บัญ

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดจัดพิธีมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร) แดพลเอก
เตีย บัญ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหมแหงราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผชู ว ยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศใหกลาวตอนรับ และมีดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน
นายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูก ลาวประกาศสดุดเี กียรติคณ
ุ สําหรับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิท์ พี่ ลเอกเตีย บัญ ไดรบั นัน้ สืบเนือ่ ง
มาจากทุกป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมขี นั้ ตอนเพือ่ คัดเลือกบุคคลทีน่ า ยกยองและและมีผลงานเปนทีป่ ระจักษเพือ่ เขารับปริญญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ใ นสาขาต า งๆ และมี ม ติ คั ด เลื อ กให พ ลเอกเตี ย บั ญ ได รั บ ปริ ญ ญาในสาขาดั ง กล า ว เนื่ อ งจากประวั ติ
ที่ผานมานั้นพลเอกเตีย บัญ ไดสรางผลงานตางๆ ที่นายกยอง อาทิเชน การเจรจาพื้นที่เพื่อหาขอยุติเรื่องพื้นที่เขาพระวิหาร
โดยไมตอ งเกิดสงคราม สนับสนุนและแกไขปญหาแรงงานระหวางประเทศ รวมพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศเพือ่ การคาอยางสงบสุข
รวมมือกับทางประเทศไทยเพือ่ ปราบปรามการคามนุษย แกปญ
 หายาเสพติดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ปญหาการเอารัดเอาเปรียบ
แรงงาน การลักลอบตัดไมทําลายปา รวมทั้งแกปญหาอาชญากรรมขามพรมแดนทุกชนิดอีกดวย
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Green University
วิธีชวยลดโลกรอน

ดวยการประหยัดพลังงานนํ้ามัน

2. ขับรถดวยความเร็วคงที่เสมอ และไม
ควรขับเร็วเกินความจําเปนดวย
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วันฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป
และครบรอบวันสถาปนา 12 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีไดจดั พิธฉี ลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 70 ป และครบรอบวันสถาปณา 12 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีผชู ว ยศาสตราจารยไวกูณฑ
ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานในการเปดกรวยถวาย
ราชสักการะ นํากลาวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และถวายคําปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
คนของพระราชา ขาของแผนดิน โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเขารวมพิธี
หลังจากเสร็จสิน้ พิธี แตละหนวยงานไดรว มกันทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนวยงานของตนเองและพัฒนาโดยรอบมหาวิทยาลัย เพือ่ เปนการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองค ใหเปน
ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

โครงการพัฒนาอาจารย ใหม

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
และสมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ เปนประธานเปดโครงการพัฒนาอาจารยใหม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ทั้งนีเ้ นือ่ งจากสภาพปจจุบนั ทีม่ หาวิทยาลัยมีการรับบุคลากรสายวิชาการบรรจุใหม จึงมีความจําเปนตองพัฒนาเพือ่ ใหไดตามมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ตามเกณฑทสี่ าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ดังนัน้ กองบริการการศึกษาจึงทําโครงการพัฒนา
อาจารยใหมขึ้น เพื่อใหคณาจารยใหมมีความรูความสามารถในการถายทอดความรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด
การประเมินผล จิตวิทยาการสอนและการเปนที่ปรึกษาที่ดี ณ หองประชุม 35201 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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สัมภาษณผูขอกูยืมเงินกองทุน

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมรําไพพรรณี งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาจัดการ
สัมภาษณผูขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมีจํานวนนักเรียน นักศึกษาเขาสัมภาษณ จํานวนกวา 600 ราย

ราชภัฏศรีสะเกษดูงานสํานักงานอธิการบดี

วันที่ 18 มิถนุ ายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ผูช ว ยศาสตราจารยวยากร อุดมโภชน
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในการกลาวตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งในการมาศึกษา
ดูงานครัง้ นีม้ งุ เนนทีก่ ารทํางานและการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดีเปนหลัก และมีการพูดคุยแลกเปลีย่ นการทํางานของทัง้ สอง
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การคํานวณตนทุนผลผลิตระดับหลักสูตร

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. อาจารยนคร เผือกนําผล รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เปนประธานการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการคํานวณตนทุนผลผลิตระดับหลักสูตร ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะตอง
เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 ในสวนของตัวบงชีท้ ี่ 5.1 ขอที่ 2 เปนเรือ่ งเกีย่ วกับ
การดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินประกอบดวย ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร งานสารสนเทศเพื่อการบริหารรวมกับ
งานประกันคุณภาพ การศึกษา กองนโยบายและแผน จึงจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การคํานวณตนทุนผลผลิตระดับหลักสูตร เพือ่ เสริมสราง
ความรูค วามเขาใจใหกบั บุคลากรของหนวยงาน และเพือ่ บรรลุเปาหมายรวมกันในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
ณ หองประชุมชัน้ 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคาร 36)
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ขอความในสมุดเซ็นเยี่ยม จาก พลเอก เตีย บัญ
ในพิธีมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด พลเอกเตีย บัญ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ 17 มิถุนายน 2559

แปลไดวา
ขอแสดงความขอบคุณอยางที่สุด
ที่ไดใหโอกาสผมในการเขารับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในครั้งนี้
ผมขอบคุณ
วันที่17เดือน6ป2016
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณผูแปล อาจารยกชกร มิ่มกระโทก
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