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KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 2๕๖ ปีที่ 6 ประจำวันที่ 2๗ – ๓๑ มีนำคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารค่ ายเยาวชนนาฏศิลป์ อาเซียน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จับมือ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
กาแพงเพชร (อบจ.) สานักงานพื้นที่พิเศษอุ ทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย -กาแพงเพชร(อพท.) วัฒนธรรมจังหวัด
กาแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร มหาวิทยาลัยศรี ปทุม (ขอนแก่น) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ บตั ิการค่ายเยาวชน
นาฏศิลป์ อาเซี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่ องในวันอนุ รักษ์มรดกไทย ระหว่าง
วันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560 เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษาระหว่างประเทศไทยและอาเซี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ นาฏศิลป์ อาเซี ยนร่ วมกัน
และเพื่อฝึ กปฏิบตั ิดา้ นนาฏศิลป์ อาเซี ยนร่ วมกัน จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนี เซี ย ลาว เมียนมาร์ มาเลเซี ย บรู ไน กัมพูชา
เวียดนามและไทย โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ จานวน 350 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ


ข้ าราชการพลเรือนดีเด่ น
ขอแสดงความยิ น ดี ก ับ นางมณฑา ตะติ ย ะ ได้รั บ รางวัล
ยกย่องเชิ ดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรื อนดี เด่น ประจาปี 2559
เนื่องในวันข้าราชการพลเรื อน 1 เมษายน 2560

คนเก่ งรั้วแสด – ขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นาโดย
อาจารย์ภคมน ตะอูบ ,นายณัฐพล รัศมียงิ่ มงคล , นายวีรพล พิลามาศ , นางสาวสุ วนันท์ จ่ายยัง และนายทรรศยุทธ์ ศิลปะปวีณ
เข้ารับเกียรติบตั รรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาแพงเพชร ในการประกวด
คลิปวิดิโอจังหวัดกาแพงเพชร หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ณ ห้องประชุมซุ ม้ กอ ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร


อบรมเตรียม TOEIC

INNOVATION / GOOD PRACTICE

ศู น ย์ภ าษาเปิ ดรั บ สมัค รเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมอบรมเตรี ยม

กองกลาง ส านั ก งานอธิ การบดี ขอเชิ ญ ทุ ก

TOEIC ส าหรั บ อาจารย์แ ละบุ ค ลากร รั บ สมัค รตั้ง แต่ ว นั ที่ 27

หน่ วยงานส่ งผลงานนวั ต กรรม / แนวปฏิ บ ั ติ ที่ ดี

มี น าคม – 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. สอบถามเพิ่ ม เติ ม

INNOVATION / GOOD PRACTICE 1 ห น่ ว ย ง า น /

สานักงานศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โทร

ชิ้ นงาน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ส่ งผลงานได้ทื่

055 – 706-555 ต่อ 1571

กองกลาง สานักงานอธิการบดี



โครงการพัฒนาครู และบุคลากร

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คณะครุ ศาสตร์ จัดโครงการฝึ กอบรมโครงการพัฒนาครู

วิเทศสัมพันธ์และกิ จการอาเซี ยน เปิ ดรั บสมัคร

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี หรื อเลื่อนเป็ นวิทย

บุคลากรเข้าร่ วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

ฐานะชานาญการพิเศษ หรื อวิทยฐานะฯ วันที่ 25-28 เมษายน

ต่างประเทศ รอบ 2 รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนาคม – 17

2560

เมษายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร 1081

ติดต่อสอบถาม : สานักงานคณบดี คณะครุ ศาสตร์ โทร.055706555 ต่อ 2010 หรื อ 084-6246951 (คุณมาริ ตา) 095-9124560
อานนท์
)
ที(คุ
่ปรึณ
กษา
รองศาสตราจารย์
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พธุราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี นางสาววรรณภา รอดจันทร์ นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นางสาววิภา รักไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru

