
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 24 เมษายน 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

(WiL : Work Intergrated Learning) ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 

2560 โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 

เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจ ให้แก่ ผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย สามารถ

น าความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างานได้ ซึ่งมี ดร.อลงกต ยะไวท์ ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

ช้ัน 3 อาคารทีปังกรรัศมโีชติ 

WIL : Work Integrated Learning 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

“การเขียนโครงการเพื่อจัดท างบประมาณบูรณาการตาม

ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2561”  

โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

และแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน 200 คน 

ประกอบด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ  รองคณบดี  

รองผู้อ านวยการ ประธานโปรแกรม/หลักสูตร และหัวหน้างาน 

ณ หอ้งประชุมรัตนอาภา   

การเขียนโครงการเพื่อจัดท างบประมาณ 

KPRU NEWSLETTER ฉบับท่ี 259 ปีท่ี 6 ประจ าวันท่ี 24 - 28 เมษายน 2560 
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 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โปรแกรมวิชาสังคมศกึษา คณะครุศาสตร์  

จัดโครงการการสัมมนาสังคมศกึษา เรื่อง “ภาษาอังกฤษกวนใจ ท าอย่างไรให้ก้าวหน้า” 

น าทีมวิทยากรโดย รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิ โรจน์  ,  คุณกฤษณะ จันทร และนางสาวพรพรรณ ดลจิตรคณาสิน  

การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้  ภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิด 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนเกิดการตั้งค าถาม และน าเสนอผลการระดมความคิด  

 ณ หอ้งประชุมทับทิมสยาม อาคารคณะครุศาสตร์ 

สัมมนาสังคมศึกษา 

“ภาษาอังกฤษกวนใจ ท าอย่างไรให้ก้าวหน้า” 

 ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี หรอืบอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

และดาว์นโหลดได้แลว้วันนี้ที่ www.kpru.ac.th   

ตารางเวรรักษาการ์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 

 เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 ส านักประกันคุณภาพ

การศึกษา จัดโครงการอบรมเ ชิงปฏิบัติการ AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis เพื่อให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตร มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ 

AUN-QA ตลอดจนสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรน าไป

พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรได้  โดยมีวิทยากร

ดังนี้ รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนุวงศ ์, ผศ.ดร.อาจร ีศุภสุธีกูล และ 

ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ณ หอ้งประชุมเพชรเพทาย ช้ัน 3 คณะครุศาสตร์ 

AUN - QA 
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 เมื่อวันที่  17-21 เมษายน 2560  งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน น าโดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ น าคณะนักศึกษาจ านวน 13 คน เดินทางไปจัดค่ายวิชาการ

ภาษาไทย ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศสาธารณัฐประชาชนจีน พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน  โดยได้รับเกียรตจิาก  

คุณนาฏพร นิตมินตร ีกงสุล เป็นตัวแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 

การลงนามความร่วมมอืฯ ในครั้งนี้ 

ค่ายวิชาการภาษาไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทิวัส  ทองสุข   

ที่ได้รับต าแหนง่นายกองค์การบริหารนักศึกษา  

(ภาคปกติ)  ประจ าปีการศึกษา 2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านศลิปวัฒนธรรม "การอบรมดนตรีไทย" หลักสูตรระยะสั้น ระหว่าง

วันที่ 24 - 28 เมษายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร 

เฉลิมพระเกียรติ วิทยากรโดยรองผู้อ านวยการส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม  อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ และนักศึกษาโปรแกรมวิชา

ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

อบรมดนตรีไทย 

นายก อบน. คนใหม่ 
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หมายเหตุ : สวมเสื้อลายดอก หรอืเสื้อผ้าสีสันสดใสเข้าร่วมงาน 

ลงทะเบียนได้ที่ . . .

ที่ปรกึษา   รศ.สุวทิย ์ วงษ์บุญมาก  รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กองบรรณาธกิาร  ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร  ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี  อาจารย์พิมพน์ารา  บรรจง  นางสาววรรณภา  รอดจันทร์   

     นายสมศักดิ์  พูนใจสม และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เจ้าของ  งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518 

 

 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับนิสิต

ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม

อบรม “หลากวิธีสร้างใจใฝ่เรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21”  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมทับทิมสยาม ช้ัน 3 อาคารคณะครุศาสตร์   

“หลากวิธีสร้างใจใฝ่เรยีนรู้ ส าหรับผู้เรยีนศตวรรษที่ 21” 
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