
        เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2559 โปรแกรมวิชาสังคม
ศึ กษ า  คณะครุ ศ า สต ร์  มห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ
ก าแพงเพชร จัดกิจกรรม “โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สู่ส านึกครูดี” ให้กับนักศึกษาในโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา จ านวน  455 คน พร้อมทั้งเรียนเชิญ
วิทยากรพิเศษ ดร.ประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นวิทยากรในการบรรยาย 
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือให้เห็นคุณค่าของจริยธรรม และ
ความเป็นครูอันดีงาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KPRU NEWSLETTER ฉบับท่ี 206 ปีท่ี 5 ประจ าวันที่ 14 – 18 มี.ค. 2559 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นเจ้าภาพผู้น านักศึกษา         
ราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง จัดกิจกกรมสัมมนาและการแข่งขันกีฬาผู้น า
นักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 20 มี.ค. 59       
โดยมี  ผศ.สุ วิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้น า
นิสิต นักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ประกอบไปด้วย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์  มหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       
ได้มีโอกาสประชุมวางแผนการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาร่วมกัน 
และเพ่ือสร้างขีดความสามารถในด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ณ. ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2      
อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



        เมื่อวันที่  19 มี .ค. 2559 โปรแกรมเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมครูช่างก่อสร้างใน
โรงเรียน” ประจ าปี 2559  ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ กิจกรรมนี้
จัดขึ้นเพ่ือเป็นการบริการวิชาการด้านการก่อสร้างให้แก่ครูช่างในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน ไปใช้ในท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็น
บุคลากรของโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ของภาครัฐและภาคเอกชน 
จ านวน 74 คน จาก 53 โรงเรียน และได้รับเกียรติจากบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จ ากัด มาร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

        

  

  

 

     โปรแกรมวิชาสาธารณสุข คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดจัด
อบรม “การเย็บแผล การตัดไหม                  
การฉีดยา การให้น้ าเกลือ” ระหว่าง
วันท่ี    26 – 27 มีนาคม 2559 เวลา 
08.00 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์
การแพทย์ทางเลือก 

      ขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และ
ประเมินค่างานในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับช านาญ
การ และระดับช านาญการพิเศษ ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 
เวลา 08.00 – 16.40 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  

        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้แก่ผู้ใช้บริการ “หนังสือช ารุด ซ่อมได้นะคะ” 
สอนเทคนิคการซ่อมหนังสือและการเย็บเล่ม ในวันที่                
30 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. สนใจสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารส านัก
วิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

  

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด จัดโครงการ
พัฒนากลุ่ มผู้ ผลิต  และผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการบรรยาย และการ
ปฏิบัติการ การสื่อสาร และการสร้างแบ
รนด์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 30 มีนาคม 
2559 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ ชั้น 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

        เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                 
จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ                       
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว ผศ.ดร.วนาลัย ดาตี้ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อให้ผู้วิจัยได้ศึกษา ท าความเข้าใจหลักจริยธรรมในการวิจัยมนุษย์ และทราบแนวทางเกณฑ์                 
การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารประชุม             
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

21 มี.ค. 59 09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น.  
 

คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 

23 มี.ค. 59 09.00 – 12.00 น. 
 
13.00 – 16.00 น. 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ 

25 มี.ค. 59 09.00 – 12.00 น. 
 
13.00 – 16.00 น. 

คณะเทคโนโลยี
อุตสหกรรม 
บุคลากรประจ า ศูนย์/
ส านัก/กอง 

        เมื่อวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร พร้อมด้วย อาจารย์และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรการอบรม
โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน เรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่น
ประเภทกระดาษและเชือกกล้วย และในวันท่ี 9 – 10 มีนาคม 2559 เรื่องความส าคัญของภาพกับการ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียงงาม ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ                         
จ.ก าแพงเพชร 

 

       ขอเชิญบุคลากรท่ีได้รับแต่งตั้ งบรรจุ              
ใช้เข้าปฏิบัติงานงานใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
2558 – ปัจจุบัน ถ่ายภาพเพื่อจัดท าท าเนียบ
บุคลากรมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 21,23, 
และวันท่ี 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องอบรม            
ใบขออนุญาตขับรถยนต์ ชั้น 1 อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ  

ก าหนดการถ่ายภาพ 


