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อธิกำรบดี พบผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กาแพงเพชร เดิน ทางเข้า พบนายศิริ ชั ย ศรี เหนี่ ยง รองผู้ ว่าราชการจั งหวัด ก าแพงเพชร เพื่อประชุ มหารื อ สนองนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับหมู่บ้านเป้าหมาย
ที่จะให้มหาวิทยาลัยไปช่วยพัฒนา เพื่อทางานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน ณ ศาลากลาง
จังหวัดกาแพงเพชร

ซ้อมแผนอัคคีภัย

Happy Workplace KPRU

เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2560 งานอาคารและสถานที
กองกลาง สานักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม “กำรซ้อมแผนกำร
ป้องกันอัคคีภัยและบรรเทำสำธำรณภัย ” โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ประจาอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) เข้าร่วม
การฝึกซ้อม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย เขต ๘ ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนครชุ ม และ
องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม เป็นวิทยากร
กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทางานสาหรับลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ
ร่วมกับ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
ประจาพื้ นที่ จัง หวั ดก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ อุ ทัยธานี โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข
Happy Workplace KPRU ณ หอประชุ ม รั ต นอาภา โดยมี ร อง
ศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานพิธี กิจกรรม
นี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรสุข
ภาวะ (Happy Workplace) อันเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน ทาให้เกิดความสุขในการทางาน
และก่อให้เกิดทักษะในการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรซึ่งมีผู้เข้าร่วม
กิ จ กรรม คื อ ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ จ านวน 74 คน
วิทยากรโดยนายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์
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ปฐมนิเทศนักศึกษำ ป.วิชำชีพครู ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้องรับนักศึกษาใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าว
รายงานการรับนักศึกษาใหม่ โดยมีจานวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิช าชีพครู จานวน 180 คน ที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาด้วยการสอบคัดเลือกดังกล่าว
กิจกรรมกำรพัฒนำครู

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ชั้ น 5 คณะครุ ศ าสตร์ และโครงการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่
25 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกาหนดกรอบวงเงินให้ครู เพื่อใช้
เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจาเป็นของครูรายบุคคล คนละ
10,000 บาท โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรอง
จากสถาบันคุรุพัฒนา

ปริญญำเอก
 สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา รุ่นที่ 10
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4
ปริญญำโท
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำหน่ำยใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 10 ตุลำคม 2560
ติดต่อสอบถำม
ปริญญำเอก 055-706-555 ต่อ 1770
หรือ 091-836-5279 และ0817859481
ปริญญำโท 055-706-555 ต่อ 1780
หรือ 085-400-5550
สแกนคิวอำร์โคดเข้ำสู่เวปไซต์
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ผู้นำนักศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

เทคโนร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จั ด กิ จ กรรม ผู้ น า
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 27
สิงหาคม 2560 ณ เขื่อนภูมิพล อาเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมี
นั ก ศึ ก ษาสโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศรีอยุทธยา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์
บุ ต รพลอย คณบดี ค ณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม พร้ อ มด้ ว ย
อาจารย์ประจาคณะฯ มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นการสมทบทุน
สร้างบ้านให้กับครอบครัว นายชัย แซ่ม้า ที่ประสบภัยไฟไหม้
บ้าน (บ้านเลขที่ 83 หมู่ 8 บ้านป่าคา อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร) เป็นเงินจานวนเงิน 3,605 บาท และได้สมทบ
ทุ น ซื้ อ แผงโซล่ า เซลล์ จ านวน 12 ,000 บาท โน๊ ต บุ๊ ค
1 เครื่อง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็น

กำรขับเคลือ่ นปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในบริบท Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “การขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในบริบท Thailand 4.0” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเกิดการต่อยอดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ไปสู่การ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในจังหวัด ภาคองค์ กรชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Thailand 4.0 และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
สัมมนา และรายวิชาสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดำวน์โหลดตำรำงเวรรักษำกำรณ์ ประจำเดือนกันยำยน 2560
หรือขอรับตำรำงเวรฯ ได้ที่งำนประชำสัมพันธ์ ชั้น 1
อำคำรเรียนเรียนรวมและอำนวยกำร (อำคำร 14)
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กำรพัฒนำศักยภำพแกนนำและสร้ำงเครือข่ำยระดับจังหวัด

ที่ปรึกษำอธิกำรบดีคนใหม่

รศ.ดร.ระมัด โชชัย

รศ.พรเพ็ญ โชชัย

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกาแพงเพชร
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธาน โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ขยาย
เครือข่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุและสร้างแกนนากลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะ
วิทยาการจัดการ
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ การตั้งชมรม การจัดทา
ระเบียบข้อบังคับ การจัดทาโครงสร้าง และหน้าที่ของคณะกรรมการชมรม การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม/ชมรม การบรรยาย
บทบาทการเป็นผู้นา กรรมการและการบริหารทีมงาน รวมถึงงานสารบรรณ การบันทึกการประชุม เป็นต้น

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ประกำศรับสมัคร
นำยกสโมสรอำจำรย์ และข้ำรำชกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ส่งใบสมัคร หรือเสนอชื่อ ได้ตั้งแต่บดั นี้ – 6 กันยำยน 2560
ณ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี (ชั้น 4 อำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร)
สอบถำมโทร 1051 – 1052
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สัมมนำปฏิบัติกำรวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์

กำรพัฒนำคณำจำรย์เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมสัมมนำ
ปฏิบัติกำรวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ” ประจาปี พ.ศ. 2560
โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ ชิ น รอดก าเหนิ ด คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่ อจัดเวทีให้นักศึกษา
ได้ น าเสนอผลการเรี ย นรู้ จ ากการจั ด ท าวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสน
ศาสตร์ และเพื่อให้ ได้รั บ ฟังคาแนะน าจากอาจารย์ ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจั ย สามารถน าข้อเสนอแนะไปปรั บ ปรุ งผลงาน และ
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยต่อไป ซึ่งมีรายงานวิจัยที่เข้าร่วม
โครงการจานวนทั้งสิ้น 22 เรื่อง

เมื่ อ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2560 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา “กำรพัฒนำคณำจำรย์
เข้ ำ สู่ ต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร” โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ ชิ น
รอดก าเหนิ ด คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ เป็ น ประธานในพิ ธี
ณ ห้ อ งประชุ ม พิ กุ ล ชั้ น 1 อาคารคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเศรษฐศาสตร์ ส าธารณะ และเศรษฐศาสตร์
สิ่ ง แวดล้ อ ม และรองศาสตราจารย์ ดร.ระมั ด โชชั ย ที่ ป รึ ก ษา
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ก าแพงเพชร โครงการนี้ จั ดขึ้น
เพื่อให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
แนวทางไปสู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเข้ า สู่
ตาแหน่งทางวิชาการให้เร็วขึ้น

สุขภำพดี...มีควำมสุข
สุขภาพดี มีความสุขสัปดาห์นี้ ขอเสนอ “11 โรคเสี่ยง...เพราะแค่อดนอน” ท่านผู้อ่านค่ะ การอดนอนบ่อย ๆ ไม่ดีต่อสุขภาพ
อย่างที่รู้กัน แต่มากไปกว่านั้นคือการอดนอนเพียงคืนเดียวก็ทาให้เสี่ยงต่อโรคได้มากมายเลย อาทิ โรคหวัด โรคทางสายตา โรคเบาหวาน
โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคอัลไซเมอร์ โรคจิตเวช โรคร่าเริง โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก และโรคมะเร็ง
นอกจากนี้ การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ยังเป็นสาเหตุของอาการหน้าแก่ ผิวพรรณเหี่ยวย่นอีกด้วยนะคะ เนื่องจากเวลา
นอนหลับเลือดจะถูกสูบฉีดส่งไปยังเส้นเลือดฝอยมากขึ้น ซึ่งทาให้เซลล์ผิวหนังได้ซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเอง หากเราอดนอนจะเป็นการขัดขวาง
กระบวนการรักษาซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ผิวหนัง ส่งผลให้ผิวพรรณดูไม่ผ่องใส ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัย เราควรนอนหลับ
พักผ่อนอย่าน้อย 6 - 8 ชั่วโมงต่อวัน และหมั่นออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ร่วมกับรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพียง
เท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง ผิวพรรณผุดผ่อง หน้าเด็กเป็นสาวเกาหลี อย่างแน่นอนค่ะ
ที่ปรึกษำ รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณำธิกำร ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร Email: kpru.pr@gmail.com
โทรสาร 055 706 518 โทรศัพท์ 055 706 555

