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อำจำรย์สหกิจศึกษำ

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “อำจำรย์สหกิจศึกษำ” ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็น
ประธาน และ ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การ
จัดกิจกรรม ซึ่งมีอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เข้าร่วมอบรมจานวน 39 คน และ ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อานวยการ
สานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเพิ่มขึ้น
พร้อมทั้งนาความรู้ไปใช้ในการนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาได้

เตรียมควำมพร้อม ซ้อมแผนกำรป้องกันอัคคีภัย

ทรัพย์สินทำงปัญญำสำหรับงำนวิจัย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จัดการประชุมเตรียมวางแผน “กำรซ้อมแผนกำรป้องกันอัคคีภัย
และบรรเทำสำธำรณภัย” โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
เป็ น ประธานในพิ ธี ป ระชุม และมี บุ ค ลากรที่ ป ฏิบั ติ ห น้ า ที่ ป ระจา
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ร่วมประชุม เพื่อทา
ความเข้าใจ ก่อนลงมือฝึกซ้อมในวันจริง (30 สิงหำคม 2560 เวลำ
13.00 น.) โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเขต ๘ กาแพงเพชร เทศบาลตาบลนครชุม และองค์การ
บริหารส่วนตาบลนครชุม ร่วมประชุมและทาหน้าที่เป็นวิทยากรใน
วันฝึกซ้อมจริง

เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทรัพย์สินทางปัญญา
ส าหรับงานวิจัย ” โดยมี ดร.พิสิ ษฏ์ มณีโ ชติ อาจารย์ประจา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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Thailand Research Expo 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย
กล้วยไข่ ในงาน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2560” Thailand Research
Expo 2017 ระหว่ า งวั น ที่ 23 – 27 สิ ง หาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็ น ทารา
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ กรุ ง เทพฯ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ส่งโปสเตอร์บทความวิชาการและงานวิจัย
เข้าร่วมประกวด จานวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1.) การจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกร ในจังหวัดกาแพงเพชร
2.) แนวทางการลดต้น ทุ น ในการปลู ก กล้ ว ยไข่ ใ นพื้ น ที่ จัง หวัด ก าแพงเพชร
3.) ไซรัปกล้วยไข่ 4.) ไวน์กล้วยไข่ 5.) การใช้ประโยชน์จากกล้วยไข่ในการ
ทาฟิล์มบริโภค และ 6.) เครื่องแปรรูปกล้วยเพื่อใช้ในสินค้า OTOP ในเขต
จังหวัดกาแพงเพชร

โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ รุ่นที่ 3

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดโครงการ ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำมัญ
ขั้ น ควำมรู้ ทั่ ว ไปและขั้ น ควำมรู้ เ บื้ อ งต้ น (B.T.C.) รุ่ น ที่ 3 ระหว่ า ง วั น ที่ 22 - 24 สิ ง หาคม 2560 ให้ กั บ ข้ า ราชการครู
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกาหนดกรอบวงเงินใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจาเป็นของครูรายบุคคล คนละ
10,000 บาท โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
สาหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความรู้ มีความเข้าใจจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์
และ วิธีการในการฝึกอบรมนักเรียนหรือเยาวชน ตามแนวปฏิบัติของสานักงานลูกเสือโลก และบรรลุอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถวางแผนดาเนินงานฝึกอบรมลูกเสือ ตามแนวการฝึกอบรมแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถบริหารกิจการลูกเสือในกลุ่ม หรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ศูนย์กองทุนเผยแพร่พระพุทธศำสนำ ขอเชิญท่านศรัทาสาธุชนร่วมทาบุญจัดพิมพ์หนังสือ “พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา”
เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายความอาลัย
“พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร
สยำมมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร”
ร่วมทำบุญตำมกำลังจิตศรัทธำ โดยท่ำนสำมำรถโอนเช้ำบัญชี ชื่อบัญชี กองทุนหนังสือธรรมมะฯ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ เลขที่บัญชี 532 – 257349 – 6
ธนำคำรกสิกรไทย เลขที่บัญชี 010 – 3 – 40451 – 7
ธนำคำรกรุงไทย เลขที่บัญชี 540 – 0 – 07139 – 2
หรือติดต่อสอบถำม พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ วรเมโฆ
โทร 085 – 041 – 5776
อีเมลล์ : nattawut_2522@hotmail.com
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจา
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ก าแพงเพชร จั ง หวั ด ตาก จั ง หวั ด นครสวรรค์ และ
จังหวัดอุทัยธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมกิจกรรมองค์กรแห่งควำมสุข “Happy Workplace KPRU” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ปรึกษา รศ.สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒชิ ัย ตรุษลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518

