
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KPRU NEWSLETTER ฉบบัท่ี 27 ปีท่ี 6 ประจ ำวนัท่ี 25 - 30 มิถนุำยน 2561 

 ขอแสดงความยินดีกับ ทีมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดละครเวที 
โครงการ Act out loud u report  
ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561  
โดยมี ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี  
อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 

นิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลละครเวที เทคโนฯ คอมพิวเตอร์ คว้า 2 เหรียญฯ 

 

 

 

 
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลเหรียญ
เงิน โครงการระบบน าทางผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยี RFID 
โดยนางสาวอารีย์ญา สุริวงศ์ และเหรียญทองแดง โครงงานเครื่อง
อ่านฉลากยาด้วยเทคโนโลยี RFID โดยนางสาวชินานาง ดอกมนทา 
จากการแข่งขันโครงการระดับอุดมศึกษา Show & Share 
2018 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ธนิรัตน์ 
ยอดด าเนิน อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย นายพีรพล ฮุงหวล เป็นผู้ควบคุมทีม 
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“การท าผลงานทางวิชาการ” 

     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานทางวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ใน
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 
โดยมี รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธาน 
     โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการท า
ผลงานทางวิชาการและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.วรพิทย์ มีมาก จากมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  
 

     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง 
ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ  
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง  คณบดีคณะการจัดการทองเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสื่อสาร ศาลา
กลางจังหวัดตาก ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี 
พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล   ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ ผศ.ดร.รัชนี นิธากร รองผู้อ านวยการส านัก
บริการวิชาการฯ อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักงาน มรภ.กพ.แม่สอด และ อาจารย์น้ าฝน สะละโกสา เข้า
น าเสนอรายงานข้อมูลชุมชน สภาพปัญหา ความต้องการและ
แนวทางพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย ของจังหวัดตาก จ านวน 
59 หมู่บ้าน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราโชบายในความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

พบผู้ว่าฯ จังหวัดตาก 
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 

 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2561  

  วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับฟังการบรรยายในหัวข้อที่มี
ความส าคัญต่อการเรียน ในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ การบรรยาย 
เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา , เรียน
อย่างไรให้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น และในภาคค่ าจัดพิธีบายศรีสู่
ขวัญ “บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ” 

  วันที่ 28 มิถุนายน 2561 กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 
กิจกรรมตรวจสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการโดยชมรมสันทนา
การตัวแม่นันทนาการ 

  วันที่ 29 มิถุนายน 2561 พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ พระพุทธ
วิธานปัญญาบดี ประเพณี“สักทองพาน้องห่มพระธาตุ” ณ วัดพระ
บรมธาตุพระอารามหลวง และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี KPRU  
  วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พิธีรับและประดับเข็มตรา
พระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ส าหรับปีนี้ มีนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,351 คน  



 

 

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 

4 

ทบทวนระบบกลไก 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 9 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจ าปี 
2561 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้อยู่
ในระดับดีถึงดีมาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม 

บัดน้ี – 22 กรกฎาคม 2561 
สอบถาม โทร 055 706 555  

ต่อ 1022 -1023 

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

16 – 17 กรกฎาคม 2561 (ก าแพงเพชร) 
19 – 20 กรกฎาคม 2561 (แม่สอด) 
สอบถามโทร 055 706555 ต่อ 1571 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ  

“เฟรนไชส์สร้างอาชีพในจังหวัดก าแพงเพชร” 

วันท่ี 2 – 5 สิงหาคม 2561 
ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน สาขาก าแพงเพชร 

6. ประชมุเสรจ็แลว้ เก็บขยะ/

ของเสีย ท้ิงลงถงัขยะดว้ยนะครบั 


