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KPRU NEWSLETTER ฉบับท่ี 195 ปีท่ี 5 ประจ าวันที่ 21 –25 ธ.ค. 2558 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร         
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558                   
ณ  ห้ อ งปร ะชุ ม ร าชพฤกษ์  อ าคา รที ปั ง กร รั ศ มี โ ชติ  โ ดยมี                   
ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       
เป็นประธานเปิดในพิธีเปิด พร้อมทั้ง รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์    
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและจัดการบัณฑิต เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์  การประชุมวิชาการครั้ งนี้ จัดขึ้น เ พ่ือส่งเสริมให้
นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สาธารณชน รูปแบบ
ของการน าเสนอ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การน าเสนอปากเปล่า 
(Oral presentation) จ านวน 64 เรื่อง 2. การน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
(Poster presentation)  จ านวน 144 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 208 เรื่อง 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

  

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พร้อมด้วย          
รศ.ดร. ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ รองอธิการบดีฯ  ได้เข้าเยี่ยม
คารวะเอกอัครราชทูตมาเลเซีย  ประจ าประเทศไทย              
H.E. Dato Nazirah Hussain ณ สถานทูตมาเลเซีย 
กรุงเทพมหานคร โดยท่านอธิการบดี ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่         
แด่ท่านเอกอัครราชทูต และรายงานภาพรวมการด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย  
และกล่าวขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตมาเลเซีย สถานทูต
มาเลเซีย ประจ าประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
มาเลเซียอย่างดีเสมอมา 

 

         กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภ ฏก าแพงเพชร ก าหนดจัดโครงการรณรงค์ต่อต้าน   
โรคเอดส์ ในวันพุธ ที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการป้องกัน
ตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 



ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กองบรรณาธิการ  รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข นางสาววรรณภา  รอดจันทร์ นายสมศักดิ์ พูนใจสม 

                    นางสาววิภา รักไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru  
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        ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏก าแพงเพชร จัดการประชุมวางแผนและปฏิบัติการ            
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558 ณ ห้องประชุมทองกวาว             
ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พร้อมด้วยตัวแทน
ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมให้การ
ต้อนรับและแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ให้กับคณะครู
แนะแนวจาก 4 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดตาก 14 โรงเรียน  
, จังหวัดสุโขทัย 29 โรงเรียน , จังหวัดพิจิตร 33 โรงเรียน และ
จังหวัดก าแพงเพชร 34 โรงเรียน รวม 110 โรงเรียน  

 

       ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “แนวคิดและกรอบของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการเป็นเลิศ และการจัดท า
องค์กร” ตามโครงการการจัดการคุณภาพสู่สากลของ
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่  13 – 14        
มกราคม 2559 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม
ทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  

 

      เมื่ อวันที่  19-23 ธ .ค .   2558  ผศ . รั ตนา รั กการ              
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอก ผู้แทน
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  Dagon ประเทศเมียนมา         
จ านวน 14 ท่าน  ที่ เดินทางมาเยี่ยมเยือนและกระชับ
ความสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
จังหวัดตาก โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และ
ห้องสมุด เป็นต้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
จ ะ จั ด ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น                           
ณ มหาวิทยาลัย Dagon ในภาคการศึกษาต่อไป  

 


