
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตต์ บุตรพลอย คณะ

บดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ก าแพงเพชร และงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เดินทางไปมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างสองมหาวิทยาลัยก้าวสู่ปีที่  3 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร จ านวน 22 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ 

มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม - 4 

มิถุนายน 2560  

โอกาสนีไ้ด้เข้าเยี่ยมคารวะและหารอืความรว่มมือทางวิชาการในอนาคตกับ 

Prof. Dato' Dr. Mazliham Mohd Su'ud อธิการบดีมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร ์ 

และเข้าพบ Prof. Dr. Shahrulniza Musa คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (UniKL 

MIIT) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจน

ความร่วมมือในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร งานวิจัยร่วม และ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรม เป็นต้น 

KPRU NEWSLETTER ฉบับท่ี 261 ปีท่ี 6 ประจ าวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560 

 

 

 

ร่วมสืบสานประเพณีและรว่ม 

ปฏิบัติธรรม เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 

เนื่องในวัน 

 
 

 

 

สานสัมพันธ์ UNIKL ปีที่ 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คว้าล าดับที่  4 การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ เข้ารับการประเมิน 77 สถาบันทั่วประเทศ โดย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้รับ

คะแนน 87.96 คะแนน 

คว้าอันดับที่ 4 (ITA) 
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เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ร่วมกับ ทหารจากกองก าลังรักษาความสงบ

เรียบร้อยจังหวัดก าแพงเพชร พร้อมผู้น าท้องถิ่น และ

ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ช่วยกันรื้อผักตบชวาในล าน้ าภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 

กิโลเมตร กว้าง 15 เมตร เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนถึงฤดู

ฝน ท าให้การไหลของน้ าเป็นไปโดยสะดวก และยังเป็นการ

ป้องกันแหล่ง เพาะพันธ์ยุ งลายซึ่ ง เป็นต้นเหตุของโรค

ไข้เลือดออก อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และจัดตั้งชมรมคนริมน้ าปิง ที่พร้อมร่วมกันพัฒนาคูคลอง 

ตลอดจนล าน้ าสาขาแมน่้ าปิง ให้สะอาด 

รื้อผักตบชวาในล าน้ า 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุณยี์ บุญพิทักษ์ และดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ได้รับรางวัลบทความที่ดีที่สุด (Best 

Paper Awards)  ผศ.วสุนธรา รตโนภาส และอาจารย์ประพล จิตคติ ได้รับรางวัลการน าเสนอที่ดีที่สุด (Best presentation 

Awards) ในการประชุม International Conferences of Technology and Social sciences 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งในครั้ง

นี้มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าร่วมน าเสนอผลงานด้วยกันทั้งสิ้น 12 ผลงาน  มหาวิทยาลัยฯ 

ขอขอบคุณและเป็นก าลังใจให้กับคณาจารย์ผู้ที่เดินทางไปน าเสนอผลงานทุกท่าน 

ICTS 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 -12.00 น.มหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพง เพชร  จั ดการสอบสัมภาษณ์  นั กศึ กษาภาคปกติ 

(ก าแพงเพชรและแมส่อด) และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

และสาขาวิชาพลศึกษา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศกึษา 2560  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ “KRU RUN FOR KIDS” วัน

อาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 09.00 น.  เส้นทางการวิ่งแบ่งเป็น 

3 ระยะ คือ ระยะ 6 กม. ระยะ 11 กม. และระยะ 21 กม. สนใจสอบถาม

รายละเอียด โทร 034 534 054 

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ

อบรมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ ประจ าปี 2560 รุ่นที่ 3 ระหว่าง

วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม ่และสวนพฤษศาสตร์

ทวีชล จ.เชียงใหม ่สอบถามและสมัครได้ที่ 053-936074 

ข่าวอุดมศกึษาทั่วไทย 

การสอบสัมภาษณ์ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียน

รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ 

โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ สนในสมัครได้ที่ 064 196 4242  ค่าลงทะเบียนท่าน

ละ 3,000 บาท 
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เมื่ อวั นที่  9  พฤษภาคม 2560 ผศ .ดร .พธู ร า ไพ  ประภัสสร 

ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์พิมพ์นารา บรรจง 

รองผู้อ านวยการ  และบุคลากร  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร  เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น การประดษิฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ หอประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิค

ก าแพงเพชร 

4 

ที่ปรกึษา   รศ.สุวทิย ์ วงษ์บุญมาก  รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

     นายสมศักดิ์  พูนใจสม นายวุฒชิัย  ตรุษลักษณ์ และเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกาศรับสมัครคณาจารย์ประจ า 

เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า 

วันที่ 15–19  พ.ค. 2560     รับใบสมัคร และส่งใบสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิตกิาร ช้ัน 3 อาคาร 14 

วันที่   22    พ.ค. 2560     ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 อาคาร 14 

วันที่ 24–26 พ.ค. 2560     ใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า (โดยใหบ้ันทึกขออนุญาตออกเสียงลงคะแนน 

    ลว่งหน้า เสนอต่อประธานกรรมการด าเนินการเลือกฯ พร้อมส าเนาเอกสารหลักฐานขอ  

    อนุญาตไปราชการ) 

วันที่   29    พ.ค. 2560    วันใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน ณ ห้องธุรการ ช้ัน 1 อาคาร 14 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. 

    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสทิธิเลือก และผู้มสีิทธิรับเลอืก ได้ที่บอรด์ประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 

    อาคาร 14 หรอื www.kpru.ac.th 

 

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 

ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ ได้ เดินทางไปศึกษาดูงาน

ห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

ชลบุรี 

ศึกษาดูงาน 


