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นักศึกษาจัดยอมผาฟรี ทําดีถวายพอ

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณปายสวนสาธารณะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทุงนาเชย จังหวัดจันทบุรี นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชมรมสหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปดรับยอมผาฟรี โครงการยอมผาฟรี ทําดีถวายพอ
โดยจะเปดยอมผาฟรีใหแกประชาชน ตั้งแตวันนี้ ไปจนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ทุกวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 16.00-19.00 น.
สวนเสาร-อาทิตยจะใหบริการตั้งแตเวลา 09.00-19.00 น.โดยลาสุด มีประชาชน และผูที่สนใจ

วันสถาปนากองพันทหารราบที่ 2

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 จังหวัดจันทบุรี ผูชวยศาสตราจารยวยากร
อุดมโภชน ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ผูชวยศาสตราจารยสุรียมาศ สุขกสิ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมพิธีสงฆ
เนือ่ งในวันคลายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน พรอมทั้งยังรวมลงนามถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกดวย

ประชุมปรับยุทธศาสตร re-profiling

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศุโขทัย ชั้น 2 อาคาร 36 ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานเปดการประชุมปฏิบัติการ
ในโครงการ การปรับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยการจัดประชุมในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะห ทบทวน
และปรับภารกิจสําหรับการปรับยุทธศาสตร และจัดทําขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร รวมถึงขอเสนอแนะดานกลไกในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยกลุม ใหม ใหตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงของบริบททางสังคมและการพัฒนาประเทศ โดยจะนําขอมูลทัง้ หมดเสนอตอ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีในโอกาสตอไป โดยการประชุมครัง้ นี้ มีผเู ขารวมประชุมประกอบดวยกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย รองคณบดีที่กํากับดูแลงานดานแผนและวิชาการ รองผูอํานวยการ สํานัก สถาบัน ประธานหลักสูตร คณาจารย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเขารวมประชุมเปนจํานวนทั้งสิ้น 144 คน
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วิธีชวยลดโลกรอน

หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถายเทความรอน
เขาสูหองปรับอากาศ ติดตั้งและใชอุปกรณควบคุม
การเปด-ปดประตูในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ

นโยบายสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสีเขียวและสํานักงานสีเขียว

8. ตัวชีว้ ดั และคาเปาหมาย ป พ.ศ. 2560
6.) หนวยงานระดับคณะ มีรายวิชาดานสิง่ แวดลอม และหรือ
ความยัง่ ยืนในหลักสูตร (รายวิชา/หลักสูตร) >2

003

แสดงวิสัยทัศน สรรหา ผอ.สํานักศิลป

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมศุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) ผูช ว ยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปนประธานกรรมการในการแสดงวิสัยทัศน
ของผูเขารับการสรรหา ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน โดยมีผูสมัครเขาสรรหา จํานวน 3 คน ประกอบดวย
อาจารยนวรัตน นักเสียง ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย สุวรรณา และผูชวยศาสตราจารยประสาน ธัญญะชาติ ซึ่งผูเขารับการสรรหา
ครัง้ นีจ้ ะตองแสดงวิสยั ทัศนตอ คณะกรรมการในเรือ่ งของการพัฒนาสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

เลือกตั้งลวงหนา ผอ.สํานักศิลป

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมพัสดุ ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดการเลือกตัง้ ลวงหนาสําหรับคณาจารย
และเจาหนาทีท่ มี่ สี ทิ ธิใ์ นการเลือกตัง้ ลงคะแนนในการสรรหาผูอ าํ นวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ทีจ่ ะมีการลงคะแนนเลือกตัง้ จริง
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมศุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ

แนะนําบุคลากรใหม

จารุณี มหันตกาสี
พนักงานลางจาน
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เอกสุวัชร สิริธัญญภรณ
อาจารยคณะนิเทศศาสตร

ชวนพิศ ถันชนนาง
อาจารยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

นิคม ผึ่งคํา
อาจารยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

