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สมาธเข็มทิศสูปญญาและธรรมะในการใชชวต
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บทบรรณาธิการ
 “นํา้ทวมดกีวาฝนแลง” ทานผูอานคดิวาจริงไหมคะ แตสาํหรับดฉินั
ถาเลือกไดขอใหไมมีทั้งนํ้าทวมและฝนแลงจะดีกวา... สวัสดีทานผูอานวารสาร
ประชาสัมพันธ Kpru News ทุกทาน ขณะนี้เราเขาสูฤดูฝนอยางเปนทางการ 
ตองดูแลตัวเอง และคนรอบขางใหเปนอยางดี เน่ืองจากฤดูฝนมักมาพรอมกับ
โรคภัยไขเจ็บอยูเสมอ อยาลืมดูแลสุขภาพกันดวยนะคะ 
 วารสารประชาสัมพันธ Kpru News ไดเดินทางมาสูฉบับท่ี 6 แลวนะคะ 
ตองขอขอบคุณทานผูอานทกุทานทีใ่หการติดตามและสนใจขาวสาร กจิกรรม และ
ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สําหรับ Kpru News ฉบับนี้
ขอนาํเสนอขาวสารทีผ่านมาระหวางเดอืนกรกฎาคม ถงึสงิหาคม 2559 ซึง่มกีจิกรรม
ทีน่าสนใจมากมายอาทิ กจิกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ 
12 สิงหาคม 2559, การประกวด Freshy Kpru 2016, งานสัปดาหวิทยาศาสตร
สวนภูมภิาค ประจําป 2559, กจิกรรมตนกลา ประชาธิปไตย ป 7, โครงการรวมใจภักดิ ์
ปลูกตนไม ถวายองคราชา องคราชินี เปนตน 
 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมดีๆ ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนอีกมากมาย ติดตามไดในวารสารประชาสัมพันธ Kpru News ฉบับที่ 6 นี ้
ขอใหทกุทานมีความสุขกบัการทํางาน มคีวามสุขกบัการเรียนรูสิง่ใหมๆ  เพือ่พฒันา
ตนเองใหมีศักยภาพอยางสูงสุด แลวพบกันใหมฉบับหนา
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     บบันีจ้ะขอกลาวถงึการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการใหความสําคัญตอการพัฒนา
ภาษาอังกฤษกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ซึง่ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลก และในกลุมอาเซียน

ก็ตกลงกันแลววาใหใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของกลุม
อาเซยีนดวย และกระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก็มีนโยบายที่ตองการเพิ่มสมรรถนะ
การแขงขนัใหกบับณัฑติของสถาบันอดุมศึกษาของไทยในดาน
ภาษาอังกฤษ และจากขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ทีร่ะบุวา
สมรรถนะดานภาษาองักฤษของคนไทยในกลุมประเทศอาเซยีน 
ประเทศไทยเราอยูอันดับท่ี 5 โดยอันดับท่ี 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
จงึตองเรงการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกบัประชากรในทุกระดับ
 สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในเรื่องนี้มาอยางยาวนาน  โดยทุกหลักสูตร
จะมีวชิาภาษาอังกฤษใหตองเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป อยางนอย 
6 หนวยกติ ในรายวชิาเอกกต็องเรยีนวชิาภาษาองักฤษสาํหรบั
วิชาเอกอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต รวมแลวทุกวิชาเอก
ตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

สารจากอธิการบดี
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังจัดวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(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 (เพ่ิมเติม) 
สําหรับนักศึกษาปการศึกษา 2559 เม่ือเรียนรายวิชา 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 
ไดตัง้แต 300 คะแนน ขึน้ไป หากนักศึกษาคนใดสอบ TOEIC ไดตัง้แต 
450 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะนําผลคะแนนบันทึกลงในใบรายงานผล 
(Transcript) ของนักศึกษา
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยงัตระหนักถึงบคุลากรของมหาวิทยาลัย
ที่จะบรรจุเปนพนักงานวิทยาลัย สายวิชาการ ตองมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
 1. ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตองไดคะแนนตั้งแต 
500 ขึ้นไป หรือ
 2. ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL PBT (Paper Based) 

ไดคะแนนตัง้แต 450 คะแนนขึน้ไป หรอื TOEFL iBT (Internet-Based) 
ไดคะแนนตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
 3. ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) 
ตั้งแต 5 คะแนน ขึ้นไป หรือ
 4. ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (120 คะแนน) ตัง้แต 
70 คะแนน ขึ้นไป
 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังกลาว มีอายุ 2 ป 
 ฉะน้ันทกุคนจงชวยกันพฒันาตนเอง พฒันาเพ่ือนรวมงาน พฒันา
นกัศึกษา โดยไมอาย กลาทีจ่ะพดู กลาทีจ่ะแสดงออกทางภาษาองักฤษ 
และไมหัวเราะกันเมื่อมีคนพูดผิด (ผิดเปนครู) และบอกในสิ่งที่ถูก 
เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเราอยางเขมแข็งไปดวยกัน 
นะครับ : Stronger Together KPRU.

รองศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 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 องคราชนิ ีฉลองครองราชย 70 ป และเฉลิมพระชนมพรรษา 

84 พรรษามหาราชิน ีภายในงานมีการรวมใจปลูกตนไมจาํนวน 
225 ตน เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัเนือ่งในวโรกาสทรงครองราชย 70 ป และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อเปนการ

เพิม่พ้ืนทีป่า คนืความเปนธรรมชาติใหกบัมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ใหสอดคลองกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

(Green University) โครงการถนนสีเขียว (Green Street)

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาล

ราชภัฏกําแพงเพชร จัดงานวันแมแหงชาติ 

12 สิงหาคม 2559 โดยมี ดร.ชัยรัตน บุมี คณบดี

คณะครุศาสตร เปนประธานในพิธี พรอมดวย

บุคลากร นักเรียนและผูปกครองเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 150 คน ณ หองเพชรเพทาย ชั้น 3 อาคาร

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร4



 เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั

ราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีเปดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค 

ประจําป 2559 โดยมี รศ.ดร.โสรีช  โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูบริหาร 

อาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ระหวางวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 
ณ หองประชมุราชพฤกษ ชัน้ 3 อาคารทปีงกรรศัมโีชติ ภายในพธิเีปดมกีจิกรรม

มอบโลประกาศเกียรติคุณ แดผูสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

จากบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) พิธีมอบรางวัล

นกัวจิยัผูมผีลงานตีพมิพเผยแพรประจําป 2559 และพิธมีอบรางวัลการนําเสนอ

ผลงานวจิยัในรูปแบบโปสเตอรของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

 เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด

กาํแพงเพชร จดังานมหกรรมการแขงขนัทกัษะวิชาการ 
และงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค 

ประจําป 2559 โดยมี นายธาณี  ธัญญาโภชน 
ผูวาราชการจังหวดักาํแพงเพชร เปนประธานในพธิเีปด 

กจิกรรมนีจ้ดัขึน้เพือ่สงเสรมิ สนบัสนนุในการสรางความรู เปดโลกทศัน 
สรางเจตคติใหนักเรียน นักศึกษา พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาการศึกษา กระตุนและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน

ใหมีความรูและนําไปใชในการพัฒนาตนเอง

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการประชุมสัมมนา

วิชาการดานวิทยาศาสตร ประจําป 2559 “àÃÒ¨Ð
àμÃÕÂÁºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ÍÂ‹Ò§äÃãËŒ»ÃÐà·Èä·Â

á¢‹§¢Ñ¹ä´Œã¹ÃÐ Ñ́ºÊÒ¡Å” มกีารจดัการบรรยายพเิศษ

โดย ดร.วรวรงค รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวง

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จากนัน้เปนการนําเสนอ

ผลงานวจิยัของอาจารยและนกัศกึษา ณ หองประชมุ

ทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
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 เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2559 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

จดัพธิไีหวคร ูประจาํปการศกึษา 2559 นกัศกึษาภาคปกต ิ(นกัศกึษา
มทุติาจติ ผูสรางศิษย ใหคดิเปน มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร) 

โดยมี รศ.สุวิทย  วงษบุญมาก อธิการบดีฯเปนประธานในพิธีเปด

และใหโอวาทแกนักศึกษา พรอมดวยคณาจารยในมหาวิทยาลัยฯ 

ภายในงานประกอบไปดวย พิธีไหวครู การประกวดพานไหวครู

แบงออกเปน 2 ประเภท 1. ประเภทความสวยงาม รางวลัชนะเลศิ 
ไดแก โปรแกรมวชิาภาษาไทย ชัน้ปที ่3 คณะครศุาสตร  2. ประเภท

ความคิดสรางสรรค รางวัลชนะเลิศ ไดแก โปรแกรมวิชาปฐมศึกษา 

ชัน้ปที ่1 คณะครศุาสตร และพธิมีอบทุนการศึกษา ณ หองประชมุ

ราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 กองกลาง
สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

จดักจิกรรมโครงการแหเทยีนจํานําพรรษา นาํโดย 

อาจารยเพง  วศนิวงศสวาง หวัหนาฝายอาคารและ
สถานที่ พรอมดวยเจาหนาที่ บุคลากรกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ณ วัดวังยาง อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จดักิจกรรมโครงการแหเทยีนจาํนาํพรรษา นาํโดย 

ผศ.เยาวลักษณ  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผูอํานวยการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พรอมดวย บุคลากร

นักศึกษาช้ันปที่ 1-5 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

แมสอด ณ วดัวังยาง อาํเภอเมือง จงัหวัดกาํแพงเพชร

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
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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 พฒันาองคกรอยางไรด”ี โดยเชญิ 

ศ.พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร รองคณบดี

ฝายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ กิจกรรมน้ี

เปนการแลกเปล่ียนประสบการณการจัดทําโครงราง
องคกร (OP) ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

และวิทยากรผูเชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญปญหาของ

หนวยงาน และจดัทาํแผนพฒันาหนวยงานตามเกณฑ 

EdPEx/TQA ณ หองประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
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 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จัดโครงการบริหารและพัฒนาศูนยสงเสริม
และพัฒนาเครือขายชุมชนทองถ่ินดานประชาธิปไตย 

คาย “ตนกลา ประชาธิปไตย ป 7” กิจกรรมนี้จัดขึ้น

เพื่อสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกเยาวชน ทั้งดาน

หลกัการ และทฤษฎีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในระบบรัฐสภา 
รวมทั้งการสรางใหเยาวชนตระหนักในบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบของตนตอสังคมและเยาวชนสามารถนํา

ความรูทีไ่ดไปขยายผลเผยแพรสูสถานศกึษาและชมุชนของ
ตนเอง กจิกรมจัดขึน้ระหวางวันที ่22-24 กรกฎาคม 2559 
ณ หองประชุมพิกลุ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 จังหวัดกําแพงเพชร

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดําเนินการ

จัดเวทีแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ
ฉบบัลงประชามตแิละประเดน็คาํถามเพิม่เติมประจาํจงัหวดั

กําแพงเพชร เพ่ือใหมีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนวิธีหน่ึง

ในการเผยแพรและอธิบายใหประชาชนผูมีสิทธิออกเสียง

ไดมคีวามเขาใจเกีย่วกบัรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
ณ หองประชุมรตันอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
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 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 คระครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร จัดโครงการการพัฒนาปญญาภายใน โดยจิตศึกษาและการสราง
ชมุชนแหงการเรยีนรู PLC (Professional Learning Community) เพือ่สงเสรมิ

ใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู พัฒนา

ปญญาภายในและไดฝกสรางความเปนชมุชนและวิถชีมุชนการใชจติวทิยาเชิงบวก 

ณ หองประชุมเพชรเพทาย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

รวมกับคณะกรรมการศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดบรรยายพิเศษ 

“สมาธิเข็มทิศสูปญญาและธรรมะในการใชชีวิต” 
โดยเชิญวิทยากร Super Richy พีระวัฒน อริยทรัพยกมล 

มาบรรยายใหแงคดิในเรือ่งการทําความดี นาํธรรมะเขาไป

ในการใชชวีติอยางถกูตอง ซึง่ม ีรศ.ดร.ปาจรยี ผลประเสรฐิ 

คณบดีฯ พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีและ
นักศึกษาเขารวมรับฟงการบรรยาย จํานวน 200 คน 

ณ หองประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
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 วันท่ี 27 สิงหาคม 2559 นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาบริหารการศึกษารุนที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร จัดสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนอยางไร 
การศึกษาไทยกาวหนา” โดยเนนสาระสําคัญในการ

เปลี่ยนแปลง 4 ดาน ที่จะนําไปสูคุณภาพในการจัดการ

ศึกษาของไทย ไดแก 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 2. นโยบายลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ของกระทรวง

ศึกษาธิการ 3. การเขาสูยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4. การปรบัโครงสรางการบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 

ซึง่ไดรบัเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวฒุ ิคอื ดร.พษิณ ุตลุสขุ 
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏบิตัหินาทีศ่กึษาธิการ 

ภาค 17 และ ดร.บุญรักษ ยอดเพชร ผูชวยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หองประชุม

ทับทิมสยาม อาคารคณะครุศาสตร

 วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง อาหารเพ่ือสุขภาพ

และโรงอาหารปลอดภัย โดยมีการบรรยายพิเศษเร่ือง 

อันตรายจากอาหาร และสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 
โดย ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธ และ บรรยายพิเศษเรื่อง 

อาหารเพื่อสุขภาพและการบริโภคอาหารตามโซนสี 

โดย ผศ.มณัฑนา จรยิรตันไพศาล โครงการนีจ้ดัข้ึนเนือ่งจาก

มหาวทิยาลยัฯ มนีโยบายสนบัสนนุและสงเสรมิใหผูบรโิภค

มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค หนัมารบัประทาน
อาหารเพือ่สุขภาพ และรับประทานอาหารทีม่สีวนประกอบ

เปนผักผลไมมากข้ึน ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร

ทีปงกรรัศมีโชติ

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
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 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 

มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชรใหการตอนรบัคณะศกึษาดงูาน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นําโดย ผศ.ชัชชัย พวกดี 
รองอธกิารบดฝีายศลิปวฒันธรรม บริการวชิาการและกจิการพเิศษ 

พรอมดวยผูอํานวยการ และบุคลากร สํานักบริการวิชาการฯ

 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 รศ.สุวิทย วงษบุญมาก 

อธิการบดีฯ มอบใบประกาศนียบัตรใหกับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากประเทศไตหวัน นายซูยุน ซึ่งสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯ 

พรอมดวย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน และ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย 

รวมแสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา ไทยเมือง และ
นายพีรพล มีออน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําเร็จการศึกษาโปรแกรม

วิชาภาษาจีน หลักสูตร 1 ป ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ณ มหาวทิยาลัย Gungxi สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนจีน

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
เปดรับสมคัรสอบคดัเลอืกบคุคลเพือ่เขาศกึษาหลกัสตูร

ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจําป 2559 

โดยรับสมัครระหวางวันที่ 23-31 กรกฎาคม ซึ่งมี

ผูสมัครจํานวน 696 คน ดําเนินการสอบคัดเลือก 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม และประกาศผลสอบคัดเลือก 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 ทาง www.kpru.ac.th

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
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