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สารจากอธการบดี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
“12 สิงหาคม 2559”, รวมใจภักดิ์ ปลูกตนไม ถวายองคราชา
องคราชนี, งานวันแมแหงชาติ
มหกรรมการแขงขันทักษะวชาการและงานสัปดาหวทยาศาสตร
แหงชาติ สวนภูมิภาค, มหกรรมการแขงขันทักษะ,
ประชุมสัมมนาวชาการดานวทยาศาสตร
พิธไหวครู ประจําปการศึกษา 2559,
โครงการแหเทียนจํานําพรรษา,
จัดกิจกรรมโครงการแหเทียนจํานําพรรษา
การประกวด Freshy KPRU 2016,
โครงการการอบรมเชงแลกเปลี่ยนเรยนรู
ตนกลา ประชาธปไตย ป 7,
รางรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
PLC (Professional Learning Community),
สมาธเข็มทิศสูปญญาและธรรมะในการใชชวต
เปลี่ยนอยางไร… การศึกษาไทยกาวหนา,
อาหารเพื่อสุขภาพและโรงอาหารปลอดภัย
รอบรั้ว KPRU

บทบรรณาธิการ
“นํา้ ทวมดีกวาฝนแลง” ทานผูอ า นคิดวาจริงไหมคะ แตสาํ หรับดิฉนั
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ถาเลือกไดขอใหไมมีทั้งนํ้าทวมและฝนแลงจะดีกวา... สวัสดีทานผูอานวารสาร
ประชาสัมพันธ Kpru News ทุกทาน ขณะนี้เราเขาสูฤดูฝนอยางเปนทางการ
ตองดูแลตัวเอง และคนรอบขางใหเปนอยางดี เนื่องจากฤดูฝนมักมาพรอมกับ
โรคภัยไขเจ็บอยูเสมอ อยาลืมดูแลสุขภาพกันดวยนะคะ
วารสารประชาสัมพันธ Kpru News ไดเดินทางมาสูฉบับที่ 6 แลวนะคะ
ตองขอขอบคุณทานผูอ า นทุกทานทีใ่ หการติดตามและสนใจขาวสาร กิจกรรม และ
ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สําหรับ Kpru News ฉบับนี้
ขอนําเสนอขาวสารทีผ่ า นมาระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2559 ซึง่ มีกจิ กรรม
ทีน่ า สนใจมากมายอาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
12 สิงหาคม 2559, การประกวด Freshy Kpru 2016, งานสัปดาหวิทยาศาสตร
สวนภูมภิ าค ประจําป 2559, กิจกรรมตนกลา ประชาธิปไตย ป 7, โครงการรวมใจภักดิ์
ปลูกตนไม ถวายองคราชา องคราชินี เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดีๆ ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนอีกมากมาย ติดตามไดในวารสารประชาสัมพันธ Kpru News ฉบับที่ 6 นี้
ขอใหทกุ ทานมีความสุขกับการทํางาน มีความสุขกับการเรียนรูส งิ่ ใหมๆ เพือ่ พัฒนา
ตนเองใหมีศักยภาพอยางสูงสุด แลวพบกันใหมฉบับหนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ที่ปรกษา
รองศาสตราจารยสุวทย วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บรรณาธการ
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
หัวหนางานประชาสัมพันธ
กองบรรณาธการขาว
นางสาววรรณภา รอดจันทร
นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นางสาววภา รักไทย
จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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สารจากอธิการบดี

รองศาสตราจารยสุวทย วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บับนีจ้ ะขอกลาวถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการใหความสําคัญตอการพัฒนา
ภาษาอังกฤษกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ซึง่ ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลก และในกลุม อาเซียน
ก็ตกลงกันแลววาใหใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของกลุม
อาเซียนดวย และกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก็มีนโยบายที่ตองการเพิ่มสมรรถนะ
การแขงขันใหกบั บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาของไทยในดาน
ภาษาอังกฤษ และจากขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ทีร่ ะบุวา
สมรรถนะดานภาษาอังกฤษของคนไทยในกลุม ประเทศอาเซียน
ประเทศไทยเราอยูอันดับที่ 5 โดยอันดับที่ 1 คือ สิงคโปร (71 %)
อันดับที่ 2 คือ ฟลิปปนส (55.49 %) อันดับที่ 3 คือ บรูไน
ดารุสซาลาม (37.73 %) อันดับที่ 4 คือ มาเลเซีย (27.24 %)
และ อันดับที่ 5 คือ ไทย (10 %) จากขอมูลดังกลาวประเทศไทยเรา
จึงตองเรงการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกบั ประชากรในทุกระดับ
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในเรื่องนี้มาอยางยาวนาน โดยทุกหลักสูตร
จะมีวชิ าภาษาอังกฤษใหตอ งเรียนในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป อยางนอย
6 หนวยกิต ในรายวิชาเอกก็ตอ งเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
วิชาเอกอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต รวมแลวทุกวิชาเอก
ตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(Special English) อีก จํานวน 4 วิชาๆ ละ 2 หนวยกิต รวมวิชาเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 8 หนวยกิต รวมทั้งหมดแลว นักศึกษา
ทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กอนสําเร็จการศึกษา
จะตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวาคนละ 20 หนวยกิต
และในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดจัดทําประกาศ เรื่อง กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลความรู
ความสามารถ ดานทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา (เพิ่มเติม)
สําหรับนักศึกษาปการศึกษา 2559 เมื่อเรียนรายวิชา Special English I
ผานแลว จะตองสอบ TOEIC ไดตั้งแต 150 คะแนน ขึ้นไป
เรียนรายวิชา Special English II ผานแลว จะตองสอบ TOEIC
ไดตั้งแต 200 คะแนน ขึ้นไป เรียนรายวิชา Special English III
ผานแลว จะตองสอบ TOEIC ไดตั้งแต 250 คะแนน ขึ้นไป และ
เรียนรายวิชา Special English IIII ผานแลว จะตองสอบ TOEIC
ไดตงั้ แต 300 คะแนน ขึน้ ไป หากนักศึกษาคนใดสอบ TOEIC ไดตงั้ แต
450 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะนําผลคะแนนบันทึกลงในใบรายงานผล
(Transcript) ของนักศึกษา
นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยยังตระหนักถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่จะบรรจุเปนพนักงานวิทยาลัย สายวิชาการ ตองมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1. ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตองไดคะแนนตั้งแต
500 ขึ้นไป หรือ
2. ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL PBT (Paper Based)
ไดคะแนนตัง้ แต 450 คะแนนขึน้ ไป หรือ TOEFL iBT (Internet-Based)
ไดคะแนนตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module)
ตั้งแต 5 คะแนน ขึ้นไป หรือ
4. ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (120 คะแนน) ตัง้ แต
70 คะแนน ขึ้นไป
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังกลาว มีอายุ 2 ป
ฉะนัน้ ทุกคนจงชวยกันพัฒนาตนเอง พัฒนาเพือ่ นรวมงาน พัฒนา
นักศึกษา โดยไมอาย กลาทีจ่ ะพูด กลาทีจ่ ะแสดงออกทางภาษาอังกฤษ
และไมหัวเราะกันเมื่อมีคนพูดผิด (ผิดเปนครู) และบอกในสิ่งที่ถูก
เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเราอยางเขมแข็งไปดวยกัน
นะครับ : Stronger Together KPRU.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 ¾ÃÃÉÒ 12 ÊÔ§ËÒ¤Á 2559
§ÒÁÍÂ‹Ò§ä·Â à·Ô´ä·ŒÃÒªÔ¹Õ โดยมีการแสดงแบบผาไทยเฉลิมพระเกียรติ
จากผูแทน คณะ ศูนย สํานักและนักศึกษา ณ หองประชุมราชพฤกษ
ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดโครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกตนไม ถวายองค
ราชา องคราชินี ฉลองครองราชย 70 ป และเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษามหาราชินี ภายในงานมีการรวมใจปลูกตนไมจาํ นวน
225 ตน เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั เนือ่ งในวโรกาสทรงครองราชย 70 ป และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อเปนการ
เพิม่ พืน้ ทีป่ า คืนความเปนธรรมชาติใหกบั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ใหสอดคลองกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University) โครงการถนนสีเขียว (Green Street)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาล
ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร จั ด งานวั น แม แ ห ง ชาติ
12 สิงหาคม 2559 โดยมี ดร.ชัยรัตน บุมี คณบดี
คณะครุศาสตร เปนประธานในพิธี พรอมดวย
บุคลากร นักเรียนและผูปกครองเขารวมกิจกรรม
จํานวน 150 คน ณ หองเพชรเพทาย ชั้น 3 อาคาร
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีเปดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค
ประจําป 2559 โดยมี รศ.ดร.โสรีช โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูบริหาร
อาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ระหวางวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559
ณ หองประชุมราชพฤกษ ชัน้ 3 อาคารทีปง กรรัศมีโชติ ภายในพิธเี ปดมีกจิ กรรม
มอบโลประกาศเกียรติคุณ แดผูสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
จากบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) พิธีมอบรางวัล
นักวิจยั ผูม ผี ลงานตีพมิ พเผยแพรประจําป 2559 และพิธมี อบรางวัลการนําเสนอ
ผลงานวิจยั ในรูปแบบโปสเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร จัดงานมหกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ
และงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค
ประจําป 2559 โดยมี นายธาณี ธัญญาโภชน
ผูว า ราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานในพิธเี ปด
กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ สงเสริม สนับสนุนในการสรางความรู เปดโลกทัศน
สรางเจตคติใหนักเรียน นักศึกษา พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาการศึกษา กระตุนและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน
ใหมีความรูและนําไปใชในการพัฒนาตนเอง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการประชุมสัมมนา
วิชาการดานวิทยาศาสตร ประจําป 2559 “àÃÒ¨Ð
àμÃÕÂÁºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃÍÂ‹Ò§äÃãËŒ»ÃÐà·Èä·Â
á¢‹§¢Ñ¹ä´Œã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å” มีการจัดการบรรยายพิเศษ
โดย ดร.วรวรงค รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากนัน้ เปนการนําเสนอ
ผลงานวิจยั ของอาจารยและนักศึกษา ณ หองประชุม
ทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดพิธไี หวครู ประจําปการศึกษา 2559 นักศึกษาภาคปกติ (นักศึกษา
มุทติ าจิต ผูส รางศิษย ใหคดิ เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
โดยมี รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯเปนประธานในพิธีเปด
และใหโอวาทแกนักศึกษา พรอมดวยคณาจารยในมหาวิทยาลัยฯ
ภายในงานประกอบไปดวย พิธีไหวครู การประกวดพานไหวครู
แบงออกเปน 2 ประเภท 1. ประเภทความสวยงาม รางวัลชนะเลิศ
ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย ชัน้ ปที่ 3 คณะครุศาสตร 2. ประเภท
ความคิดสรางสรรค รางวัลชนะเลิศ ไดแก โปรแกรมวิชาปฐมศึกษา
ชัน้ ปที่ 1 คณะครุศาสตร และพิธมี อบทุนการศึกษา ณ หองประชุม
ราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดกิจกรรมโครงการแหเทียนจํานําพรรษา นําโดย
อาจารยเพง วศินวงศสวาง หัวหนาฝายอาคารและ
สถานที่ พรอมดวยเจาหนาที่ บุคลากรกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ณ วัดวังยาง อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดกิจกรรมโครงการแหเทียนจํานําพรรษา นําโดย
ผศ.เยาวลักษณ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พรอมดวย บุคลากร
นักศึกษาชั้นปที่ 1-5 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
แมสอด ณ วัดวังยาง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
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เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559
การประกวด Freshy KPRU 2016 ตอน Black and White Party in concert ภายในงานมีกิจกรรมการประกวด Freshy
KPRU 2016 และมินิคอนเสิรตจากนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และการแสดงจากชุมนุม
ศิลปะและวัฒนธรรมรวมสมัย คณะวิทยาการจัดการ เปนตน โดยผูที่ไดรับรางวัล Freshy Boy KPRU 2016 ไดแก หมายเลข
B27 นายเดชาวัต คําภิโร คณะครุศาสตร Freshy Girl KPRU 2016 ไดแก หมายเลข G27 นางสาวดวงกมล สุขอูด
คณะครุศาสตร ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดโครงการการอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู “จะใช
EdPEx/TQA พัฒนาองคกรอยางไรดี” โดยเชิญ
ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดี
ฝายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ กิจกรรมนี้
เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดทําโครงราง
องคกร (OP) ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
และวิทยากรผูเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญปญหาของ
หนวยงาน และจัดทําแผนพัฒนาหนวยงานตามเกณฑ
EdPEx/TQA ณ หองประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดโครงการบริหารและพัฒนาศูนยสงเสริม
และพัฒนาเครือขายชุมชนทองถิ่นดานประชาธิปไตย
คาย “ตนกลา ประชาธิปไตย ป 7” กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกเยาวชน ทั้งดาน
หลักการ และทฤษฎีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในระบบรัฐสภา
รวมทั้งการสรางใหเยาวชนตระหนักในบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของตนตอสังคมและเยาวชนสามารถนํา
ความรูท ไี่ ดไปขยายผลเผยแพรสสู ถานศึกษาและชุมชนของ
ตนเอง กิจกรมจัดขึน้ ระหวางวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559
ณ หองประชุมพิกลุ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 จังหวัดกําแพงเพชร
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดําเนินการ
จัดเวทีแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับลงประชามติและประเด็นคําถามเพิม่ เติมประจําจังหวัด
กําแพงเพชร เพื่อใหมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนวิธีหนึ่ง
ในการเผยแพรและอธิบายใหประชาชนผูมีสิทธิออกเสียง
ไดมคี วามเขาใจเกีย่ วกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ณ หองประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 คระครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดโครงการการพัฒนาปญญาภายใน โดยจิตศึกษาและการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู PLC (Professional Learning Community) เพือ่ สงเสริม
ใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู พัฒนา
ปญญาภายในและไดฝก สรางความเปนชุมชนและวิถชี มุ ชนการใชจติ วิทยาเชิงบวก
ณ หองประชุมเพชรเพทาย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ
รวมกับคณะกรรมการศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดบรรยายพิเศษ
“สมาธิเข็มทิศสูปญญาและธรรมะในการใชชีวิต”
โดยเชิญวิทยากร Super Richy พีระวัฒน อริยทรัพยกมล
มาบรรยายใหแงคดิ ในเรือ่ งการทําความดี นําธรรมะเขาไป
ในการใชชวี ติ อยางถูกตอง ซึง่ มี รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
คณบดีฯ พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และ
นักศึกษาเขารวมรับฟงการบรรยาย จํานวน 200 คน
ณ หองประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

9

KPRU News

วารสารประชาสัมพันธ
ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาบริหารการศึกษารุนที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ า แพงเพชร จั ด สั ม มนาเรื่ อ ง “เปลี่ ย นอย า งไร
การศึกษาไทยกาวหนา” โดยเนนสาระสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลง 4 ดาน ที่จะนําไปสูคุณภาพในการจัดการ
ศึกษาของไทย ไดแก 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2. นโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ของกระทรวง
ศึกษาธิการ 3. การเขาสูยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. การปรับโครงสรางการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ ไดรบั เกียรติจากวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ คือ ดร.พิษณุ ตุลสุข
ผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบตั หิ นาทีศ่ กึ ษาธิการ
ภาค 17 และ ดร.บุญรักษ ยอดเพชร ผูชวยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หองประชุม
ทับทิมสยาม อาคารคณะครุศาสตร

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
และโรงอาหารปลอดภัย โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง
อันตรายจากอาหาร และสุขลักษณะในการผลิตอาหาร
โดย ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธ และ บรรยายพิเศษเรื่อง
อาหารเพื่อสุขภาพและการบริโภคอาหารตามโซนสี
โดย ผศ.มัณฑนา จริยรัตนไพศาล โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เนือ่ งจาก
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหผบู ริโภค
มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค หันมารับประทาน
อาหารเพือ่ สุขภาพ และรับประทานอาหารทีม่ สี ว นประกอบ
เปนผักผลไมมากขึ้น ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ
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วันที่ 24 สิงหาคม 2559 รศ.สุวิทย วงษบุญมาก
อธิการบดีฯ มอบใบประกาศนียบัตรใหกับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากประเทศไตหวัน นายซูยุน ซึ่งสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เปดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ เขาศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจําป 2559
โดยรับสมัครระหวางวันที่ 23-31 กรกฎาคม ซึ่งมี
ผูสมัครจํานวน 696 คน ดําเนินการสอบคัดเลือก
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม และประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ทาง www.kpru.ac.th

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นําโดย ผศ.ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกิจการพิเศษ
พรอมดวยผูอํานวยการ และบุคลากร สํานักบริการวิชาการฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯ
พรอมดวย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน และ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย
รวมแสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา ไทยเมือง และ
นายพี ร พล มี อ อ น นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าภาษาจี น
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําเร็จการศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน หลักสูตร 1 ป ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ณ มหาวิทยาลัย Gungxi สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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