
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 26 ปีที่ 6 ประจ ำวนัที่ 18 – 23 มิถุนำยน 2561 

 ขอเชิญชวนคณาจารย์  บุคลากร และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลืองตลอด
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑   
 สั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เท่านั้น 
 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอให้บุคลากรสวมเสื้อสี
เหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๑๐ 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กับองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าขุนราม โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และนายประจวบ ชมพู นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขุนราม เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ พร้อมด้วยผู้ลงนามเป็นพยานคือ ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อ านวยการส านัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ นางสาวพวงรัตน์ ศรีม่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่านขุนราม และหน่วยงานที่ปรึกษา 10 
หน่วยงาน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ “ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนท้องถิ่น” ซ่ึง MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนา “ตลาด 3 วิถีท่ีท่าขุนราม” “หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” ส าหรับ MOU ฉบับนี้  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564  

 

 
MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 

 

 



 

MOU การด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 
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 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนอธิการบดี 
พร้อมด้วย  ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  (UBI) และประชุมผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจัดตั้งหน่วยบ่ม
เพาะฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร 
ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 

  วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโครงการพัฒนาบุคลากรและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญ
มาก อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.
ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี เข้าร่วมงาน “สนทนายามเช้า”  
ครั้งที่ 9 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็น
เจ้าภาพ และจะหมุนเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดก าแพงเพชร สลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เพ่ือเป็นการแนะน า
หน่วยงานของตนเองในด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ให้ทุก
หน่วยงานได้รับรู้ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ต่อไป 

 

“สนทนา ยามเช้า” ครั้งท่ีเก้า 

มรภ.นครปฐม ศึกษาดูงาน มรภ.ก าแพงเพชร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 1 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรม
ผู้สูงอายุประสบความส าเร็จ” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 
2561 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดองค์การและภาวะ
ผู้น า การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ แหล่งงบประมาณและการเขียน
โครงการ การจัดท าบัญชีส าหรับชมรมผู้สูงอายุ งานสารบรรณ
ส าหรับชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น โครงการนี้มีวิทยาการจากคณะ
วิทยาการจัดการ น าโดย รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดี 
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช    ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร 

“บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความส าเร็จ”    

 

วิกฤตมหาวิทยาลัย  

โจทย์ใหญท่ี่มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัว 

  วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการอบรมเสวนา เรื่อง “วิกฤต
มหาวิทยาลัย โจทย์ใหญ่ท่ีมหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัว” โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธานในพิธี 
     จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า “มีผู้ว่างงานที่ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุด เมื่อเปรียบกับการศึกษา
ระดับอ่ืน ๆ และยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะตกงานมากกว่า
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอ่ืน ๆ ที่ต่ ากว่า นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาจ านวนผู้เรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากอัตราการเกิด
ของประชากรลดลง และขณะเดียวกันประชากรวัยเรียนหันไปเรียนสายอาชีพกันมากขึ้น” จึงท าให้เกิดปัญหาจ านวนผู้เรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษาที่ลดลงตามมาด้วย ส าหรับการเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหา
ดังกล่าว และร่วมกันหาแนวทางปรับตัว เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือและหาทางแก้ไขกับวิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา 
คือ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์  
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ที่ปรกึษา   รศ.สุวทิย ์ วงษ์บุญมาก  รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

     นายสมศักดิ์  พูนใจสม นายวุฒชิัย  ตรุษลักษณ ์และเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เจ้าของ  งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518 
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 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่
เลี้ยงและการเรียนรู้ฐานวิจัย CCR สู่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 
3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมี รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมดว้ยคณะวิทยากร ซ่ึงมีครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 

“การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2561 

 เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ (ก าแพงเพชร) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
โดยมีจ านวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวทั้งสิ้น 1,526 คน  

ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

ประจ าปี 2561  
ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2561 

วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุน  

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2  
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 


