
       เ ม่ือวันท่ี 3 ก.พ. 2559  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพใหม 7 ชนิด (7 NEW QC Tools) ” 

โดยมี ผศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปด 

พรอมท้ัง ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา กลาวรายงานวัตถุประสงค กิจกรรมนี้จัด

ข้ึนเพ่ือใหผูบริหารทุกระดับไดรับความรู ความเขาใจถึงกระบวนการ          

ในการแก ไขปญหาอย า ง เป น ข้ันตอน  เ พ่ื อแกปญหาอย า ง                     

มีประสิทธิผล โดยมีอาจารยเกษมพัฒน พานิชลือชาชัย จากสถาบัน

เพ่ิมผลผลิตแหงชาติ เปนเปนวิทยากร ณ หองประชุมทองกวาว 

อาคารทีปงรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KPRU NEWSLETTER ฉบับท่ี 200 ปท่ี 5 ประจําวันท่ี 1 – 5 ก.พ. 2559 

7 NEW QC Tools 
West Visaya State ประเทศฟลิปปนส 
      เม่ือวันท่ี 3 ก.พ. 2559 ผศ.สุวิทย วงษบุญมาก 

อธิการบดี พรอมดวย และงานวิเทศสัมพันธฯ รวมใหการ

ต อนรั บอาจารย และนั ก ศึ กษาจากมหาวิ ทย าลั ย            

West Visaya State ประเทศฟลิปปนส ณ หองประชุม

ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)          

โดยเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ ยนเรียนรู               

ดานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหวาง

วันท่ี 31 ม.ค. – 8 ก.พ. 2559 

 

ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
         เม่ือวันท่ี 5 ก.พ. 2559 คณะครุศาสตร จัดโครงการ

ฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 

(Scout B.T.C) รุนท่ี 1 ประจําป 2559  โดยมี ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน          

รองอธิ ก า รบดี ฯ  เป นประธ าน ใน พิ ธี เ ป ด  พร อมด ว ย                    

นายปริญญา เหลาวชิรวงศ ผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงาน

ลูกเสือแหงชาติ เปนผูกลาวรายงานวัตถุประสงค ซ่ึงกิจกรรมนี้

จัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับความรู

เ ก่ียวกับกิจการลูกเสืออยางถูกตอง โดยดําเนินกิจกรรม

ฝกอบรม ระหวางวันท่ี 5 - 7 ก.พ. 2559  ณ คายรามจิตติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 



ที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

กองบรรณาธิการ  รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข นางสาววรรณภา  รอดจันทร นายสมศักดิ์ พูนใจสม 

                    นางสาววิภา รักไทย และเครือขายประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

เจาของ งานประชาสัมพันธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
      บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา

สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา สาขาวิชา

การปกครองทองถิ่น จัดกิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

ใหกับผูบริหาร อาจารย ในวัน ศุกร ท่ี 12 กุมภาพันธ 2559                                  

ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคาเรียนรวมและอํานวยการ  

(อาคาร 14) 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

บรรณารักษนอกชั้นหนังสือ 

         เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 2559 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

บรรณารักษนอกชั้นหนังสือ ระหวางวันท่ี 30 – 31 ม.ค. 2559 โดยเชิญ

วิทยากรจากคณะหุน Mommy Puppet นําโดยคุณสิริจิตร จิตรถาวรกุล 

และคุณวิศวิชญ จิตรถาวรกุล มาบรรยาย ซ่ึงมี ผศ.สุวิทย วงษบุญมาก 

อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวย รศ.อรุณลักษณ รัตนพันธ 

ผู อํ านวยการสํ านักวิทยบริการฯ เปนผู กล าวรายงานวัต ถุประสงค                     

ณ หองประชุมทองกวาว อาคารทีปงกรรัศมีโชติ 

 

รวมจัดแสดงผลงานนิทรรศการ  

       เ ม่ือวัน ท่ี  2 กุมภาพันธ  2559 ผศ.โยธิน ปอมปราการ พรอมดวย              

อ.อานนท วงษมณี อ.สมศักดิ์ พวงใส อ.ทวีศักดิ์ ทันจันทร อาจารยคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาจํานวน 4 คน ไดเขารวมจัดแสดงผลงาน

นิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ ประจําป 2559” จัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “พระบิดาแหงการประดิษฐ” ณ ศูนยนิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ 

 

English is  Easy 

      ง าน วิ เทศ สัม พันธ แ ละกิ จ ก า รอา เซี ย น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม 

English is Easy เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษานําเสนอผลงานเปนภาษาตางประเทศ 

โดยเปนการพัฒนาศักยภาพดานภาษา ในวันท่ี              

25 ก.พ. 2559 ณ หองประชุมกาสะลอง อาคาร                

ทีปงกรรัศมีโชติ 


