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KPRU NEWSLETTER ฉบับที ่2๕5 ปทีี่ 6 ประจ ำวันที ่20 – 24 มีนำคม 2560 

 

           เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ร่วมกบั องค์การบริหารส่วนจงัหวดัก าแพงเพชร (อบจ.) 

ส านักงานพื้นท่ีพิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั-ก าแพงเพชร(อพท.) วฒันธรรมจงัหวดัก าแพงเพชร อุทยาน

ประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยศรีปทุม จดัแถลงข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน                         

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเน่ืองในวนัอนุรักษ์มรดกไทย ระหว่างวนัท่ี 31 มี.ค. -                        

2 เม.ย. 2560 ณ พิพิธภณัเรือนไทยก าแพงเพชร  โดยมี ผูแ้ถลงข่าวดงัต่อไปน้ี  1. ผศ.ชชัชยั พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวฒันธรรม 

และกิจการนกัศึกษา  2.คุณศุภชยั ศรีงาม ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าแพงเพชร                         

3.นางสาวชุติมา แสงสวสั เจ้าหน้าท่ีพฒันาพื้นท่ีพิเศษ ฝ่ายบริหารแผน ส านักงานพื้นท่ีพิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั                          

ศรีสัชนาลยั ก าแพงเพชร (อพท.4) 4.คุณพชรพรรณ ชุ่มเป่ียม นกัวิชาการวฒันธรรมช านาญกาญพิเศษ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ก าแพงเพชร และ 5.นางธาดา สังขท์อง หวัหนา้อุทยานประวติัศาสตร์จงัหวดัก าแพงเพชร 

จัดแถลงข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารค่ายเยาวชนนาฏศิลป์

อาเซียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
กองบรรณาธิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พธุร าไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี นางสาววรรณภา  รอดจันทร์ นายสมศักดิ์ พูนใจสม 
                       นางสาววิภา รักไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru   

ป้องกันการสูญหายพสัดุ 

             ง านประชาสัมพัน ธ์  กองกลาง  ส านักง าน

อธิการบดี  ขอความร่วมมือคณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรทุกท่าน ระบุหน่วยงานท่ี

ท่านสังกัดทุกคร้ัง ท่ีมีการจัดส่งพัสดุ จดหมาย มาย ัง

มหาวิทยาลยัฯ เพื่อป้องกนัการ สูญหาย และสะดวกต่อ

การตรวจสอบพสัดุ จดหมาย 

สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี งานประชาสัมพนัธ์  โทร1091-

1093 

ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

           ขอเชิญตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน เข้าร่วม

กิจกรรม โรงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร 

(ส าหรับผู ้ไม่มีประสบการณ์) โดย ส.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว ันท่ี 29 – 31 มีนาคม 2560                           

ณ ห้องประชุมเพทาย ชั้ น 3 คระครุศาสตร์ สอบถามได้ท่ี                          

ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา 055 – 706555 ต่อ 1401 

ตวิสอบครูผู้ช่วย 

            คณะครุศาสตร์  เ ปิด รับสมัคร ติวสอบครูผู ้ช่ วย                      

การสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการครู 

ต าแหน่งครูผู ้ช่วย ปี  2560 ไม่ เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด                   

โดยวิทยากร ดร.วีระ ค าอาจ เปิดรับสมคัร 12 – 24 มีนาคม 

2560 อบรมวนัท่ี 28 – 29 มีนาคม 2560  

การป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

             ขอเชิญเข้า ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม การป้องกัน

ผลประโยชน์ทบัซ้อน วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 

16.30 น. วทิยากรโดย ดร.ภาส ภาสสักรา ท่ีปรึกษากรรมการ

ป้อ งกันและปร าบปร าม ทุ จ ริ ตแ ห่ งช า ติ  ( ป . ป . ช )                                         

ณ หอประชุมรัตนาอาภา มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

โครงการพฒันาครูและบุคลากร

          คณะครุศาสตร์ จดัโครงการฝึกอบรมโครงการ

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหมี้ หรือ

เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวทิยฐานะฯ 

วนัท่ี 25-28 เมษายน 2560 

ติดต่อสอบถาม : ส านกังานคณบดี คณะครุศาสตร์ โทร.

055-706555 ต่อ 2010 หรือ 084-6246951 (คุณมาริตา) 

095-9124560 (คุณอานนท)์ 

MOU โครงการนวตักรรม 

           MOU โครงการนวตักรรมการพฒันาสถาบนัการศึกษา 

เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนับนเวทีโลก ระหว่าง 

มหาวิท ย าลัย ร าชภัฏก า แพง เพชร  กับ  บ ริษัท  กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  และบริษทั แพคกอน จ ากดั  

วนัจนัทร์ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้อง

ประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 


