
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KPRU NEWSLETTER ฉบ ับที ่ 207 ป ีที ่ 5 ประจ  าวันที ่ 21 – 25 มี.ค . 2559 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานสุโขทัย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยศรีประทุม ขอนแก่น องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท. 4) และ
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) จัดงานแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 
ซ่ึงก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
ก าแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) โดยในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ช่วงเช้ามีพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวัน
ประสูติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และต้ังแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป มีการจัดการแสดงนาฏศิลป์
อาเซียน ๑๐ ประเทศ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เมียนมาร์ บรูไน กัมพูชา เวียดนาม และไทย พร้อมด้วย

มหกรรมอาหารพ้ืนบ้านเมืองก าแพงเพชร “มรดกการกินถิ่นไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน” 

 

your Life        เม่ือวันที่  23 มี.ค. 2559 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ Improve 
your English , Improve your Life ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารที
ปังกร รัศมีโ ชติ โดยเชิญวิ ทยากรพิเศษ อาจา รย์คริ สโต เฟอร์  ไร ท์ 
ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษมาบรรยาย ซึ่งมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล 
ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือ
เปิดโอกาสและสร้างเวทีส าหรับนักศึกษาได้น าเสนอความรู้ ความสามารถ

ด้านต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 



ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

            ในวันท่ี 24 มี.ค. 59 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลกูเสอื ลูกเสือ

สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขัน้ความรู้ชัน้สูง (SS.A.T.C) ประจ าปี 

2559 กิจกรรมนีจั้ดขึน้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์        

น าความรู้ท่ีได้รับไปจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้องและ

สามารถเป็นผู้ บังคับบัญชาลูกเสือท่ีดี  ตามมาตรฐานของ

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทัง้สามารถสอนกิจกรรมลูกเสือ       

ในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม โดยด าเนินกิจกรรมฝึกอบรม ระหว่างวันท่ี 25 – 31 

มี.ค. 2559 ณ ค่ายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ใช้” 
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอเชิญ
ร่วมอบรม โคร งการ พัฒนา เครือข่า ยทางวิช าการ  เรื่อ ง              
“ส่ือสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ของเหลือใช้” ในวันที่ 1 เมษายน 
2559 ณ ห้องเพชรเพทาย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย

ก าแพงเพชร โหลดใบสมัครได้ที่ www.kpru.ac.th 

           ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ขอเชิญตัวแทนอา จารย์ ประจ า
หลั กสู ตร  1 ท่า น เข้า กิจ กร รม โครงการฝึกอบรม               
ผู้ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ในวันที่ 20 – 22 
เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  สอบถามลา ย
ละเอียดได้ที่ 055 – 706555 ต่อ 1401 

 

        งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี           
ขอความร่วมมือคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยร าช
ภัฏก าแพงเพชรทุกท่าน ระบุหน่วยงานที่ท่านสังกัดทุกครั้ง 
ที่ มีการจัดส่ งพัสดุ จดหมาย มายั งมหาวิทย าลัยฯ เพ่ือ
ป้องกันการ  สูญหาย และสะดวกต่อการตรวจสอบพัสดุ 

จดหมาย                         

ประชาสัมพันธ์          ขอเชิญหน่วยงาน หรื อคณาจ ารย์ ที่ มีควา มสนใจ       
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์หรือร่วมด าเนินการจัดรายการวิทยุ         
กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทุกวันวันพุธ เวลา  10.00 -11.00 น. 
ทางสถานี วิทยุ กร ะจ ายเสีย งแห่งประเทศไท ย จังหวั ด
ก าแพง เพชร  FM 97.75 MHZ. แจ้งควา มประสงค์มา         

ทีฝ่่ายประชาสัมพันธ์ โทร 1092 


