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บาเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ
วั น ที่ 30 พ.ค. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.โสรี ช์ โพธิ แ ก้ ว นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมเป็น
เจ้าภาพบาเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

The Charm of Siam
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี
รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้รั บ เชิญ จาก
ผู้อานวยการวงดุริยางค์แห่งชาติ ไทเป ประเทศไต้หวัน ร่วมบรรเลง
ระนาดเอกในการแสดงคอนเสิร์ต The Charm of Siam ณ
หอประชุม Zhongzheng, Taipei Zhongshan Han คอนเสิร์ตครั้งนี้
ประกอบด้วยนักดนตรีจากวงดุรยิ างค์แห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน
และนั ก ดนตรี จ ากประเทศไทย โดยมี ก ารแสดงดนตรี ไ ทยแบบ
ดั้งเดิมและการบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับวงดุริยางค์แห่งชาติไทเป
Chinese Orchestra เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ
ดนตรีไทยและการผสมผสานดนตรีสองชาติเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้ชม
ได้รับสุนทรียที่ งดงามและสามารถสัมผัสได้ในความแตกต่างของ
ดนตรีแต่สามารถเข้ากันได้อย่างกลมกลืนและไพเราะ
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ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI
ขอแสดงความยินดีกับ วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์ และ สัก ทอง :วารสารวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ที่
ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย) จนถึง
31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Best practice & Innovation ครั้งที่ 8
วันที่ 29 พ.ค. 2560 สานักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ กองกลาง สานัก งานอธิการบดี สานักบริก าร
วิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดโครงการนาเสนอ
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดขี องหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัย
โดยมี รองศาสตราจารย์สุ วิทย์ วงษ์บุญ มาก รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โครงการนี้จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้บุคลากรภายใน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 2. เพื่อให้บุคล
การได้เ กิดองค์ความรู้จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีบ ทเรียนความรู้ใ นการพัฒนาบุคลากร โครงการนี้ ได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8 โดยครั้งนีม้ ีหน่วยงานเสนอผลงานมาทั้งสิ้น 58 ผลงาน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม
รัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

THAILAND 4.0
วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2560 ดร.พิ เ ชฐ ดุ ร งคเวโรจน์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิ จและสั ง คม เข้าเยี่ ย มชม “ศูนย์ก ารเรีย นรู้ ICT
ชุ ม ชนกั บ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด โดยมี รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วม
ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก
ตารางเวรรักษาการ ประจาเดือนมิถุนายน
ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ์ ประจาเดือนมิถุนายน 2560 ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
และดาว์นโหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.kpru.ac.th
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การจัดทาร่างยุทธศาสตร์ใหม่
วั น ที่ 31 พ.ค. 2 560 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทา
ร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชร ระยะ 20
ปี (พ.ศ.2561-2580) สู่การปฏิบัติ และทบทวนระบบการ
ประเมิ นลการปฏิบั ติราชการระดับ บุค คล และระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” โดยมี
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทน
อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยาย
นโยบายการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระหว่าง
วันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ ชั้น 3
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

การศึกษาพิเศษ
พัฒนาข้าราชการครู

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบั ติก าร "การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ" โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี และมีท่าน
รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี
บุคลากรของศูนย์ก ารศึก ษาพิเ ศษ ประจาจังหวัดก าแพงเพชร เป็ น
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ด้วยเพราะเล็งเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เน้นที่รูปแบบการส่งเสริม
และการให้ความรู้ความเข้ามากยิ่งขึ้น แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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พัฒนาศักยภาพผู้นา
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จัดกิจกรรมอบรม "พัฒนาศักยภาพผู้นา" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ และตัวแทนสโมสร
นัก ศึก ษาจาก มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด จานวนทั้งสิ้น 72 คน โดยมีวัตถุ ป ระสงค์ใ นการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของผู้นานักศึกษา 2. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้นา
นักศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ที่ปรึกษา รศ.สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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