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KPRU NEWSLETTER ฉบับที ่23๘ ปทีี่ 5 ประจ ำวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤศจกิำยน  2559 

“รวมพลังแห่งความภักดี” 

         เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพ่ือ
ประกาศความจงรักภักดี และร่วมร าลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพปีที่ 89 โดยมีกล่าวปฏิญาณตนเพ่ือชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พร้อมทั้ง
ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน                         
ทั่วประเทศ ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) 

 

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย (Reprofiling) 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย (Reprofiling) ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2561 – 
2570 ครั้งที่ 2 และยกร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2561 - 2565” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์
ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า มาบรรยาย ณ ห้อง
ราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

ปฏิบัติการแนะแนวการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จัดการประชุมการวางแผนและปฏิบัติการแนะ
แนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 ให้การต้อนรับผู้ เข้าร่วม
ประชุม ทั้งหมด 111 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนในจังหวัด
ก าแพงเพชร 35 โรงเรียน  จังหวัดพิจิตร จ านวน 32 จังหวัด
สุ โขทัย จ านวน 30 โรงเรียน และจั งหวัดตาก จ านวน                          
14 โรงเรียน เพ่ือชี้แจงวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกระบบการ
รับนักศึกษาใหม่ และแนะน าหลักสูตรที่เปิดรับปีการศึกษา 
2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์สุวิทย์  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   

       สมด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร                          
ทรงกระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก าหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 8 มกราคม 2560 ณ อาคารทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ก าหนดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร 4 – 6 มกราคม 2560                          
ณ อาคารทีปังกรรัสมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

ASEAN Smart Grid Congress 
2        เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์เสาวลักษณ์ 

ยอดวิญญูวงศ์ อาจารย์นิวดี คลังสีดา และ อาจารย์ภาคิณ มณีโชติ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงานวิชาการ ASEAN Smart Grid 
Congress 2 ณ UNIVERSITI TEKNOLOGY MARA Shah Alam 
ประเทศมาเลเซีย 

 

“กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เชิญชวนผู้ที่สนใจ                         
“กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์” ปีที่ 4 เพ่ือน้อม
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2559 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ ์ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

คว้ารางวัลชนะเลิศ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการระดับชาติ
แ ล ะ น า น า ช า ติ  “ ร า ช ภั ฏ วิ จั ย  ค รั้ ง ที่ 4 ”                                    
(Rajabhat University National and International 
Research and Academic Conference : RUNIRAC IV 
ภายใต้ประเด็นการจัดงาน 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริหารวิชาการสู่ความ
เข้มแข็ง และยั่งยืนของชุมชน” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์


