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KPRU NEWSLETTER ฉบับท่ี 217 ปีท่ี 5 ประจ ำวันที่ 27 – 30 มิ.ย. และ 1 ก.ค. 2559 

พิธมีอบพิพธิภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร น าโดย รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ฯ ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหา
เถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมีก าหนดการปฏิบัติ
ศาสนกิจ พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระ
เกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สิรินธร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้
เป็นส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เมื่อวันที่ 23 – 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ เยี่ยม
ชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  น าโดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ เดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการรับนักศึกษาต่างชาติ  
นอกจากนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สถาบันการศึกษา ในเมืองคุนหมิง ได้แก่วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวยูนนาน โรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง และมหาวิทยาลัยคุนหมิง ซึ่งทั้ง 3 สถาบันฯ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และพร้อม
ที่จะด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา 2. การแลกเปลี่ยนอาจารย์ 3. การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทย  
4. การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม 5. การวิจัยร่วม 6.การเป็นศาสตราจารย์รับเชิญ  
7. การฝึกงานของนักศึกษา เป็นต้น  

นอกจากนั้น ทางคณะฯ ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง  
โดยมีคุณพรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ ให้การต้อนรับ คณะของมหาวิทยาลัยฯ   
ส าหรับการเดินทางในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จและมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีเป็นอย่างมาก 

 

นิทรรศการการศึกษาและการเจรจาความร่วมมือทางวชิาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี 



 

 

 

    

 

ที่ปรึกษำ  รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
กองบรรณำธิกำร  รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข นางสาววรรณภา  รอดจันทร์ นายสมศักดิ์ พูนใจสม 
                       นางสาววิภา รักไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
เจ้ำของ งำนประชำสัมพันธ์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru   

บายศรีสู่ขวัญ คณะวทิยาศาสตร์ฯ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดจัดกิจกรรมท าบุญคณะฯ และ
พิธีบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจ าปี 2559 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 

ท่ีไหน มีอะไร? 

 กรมการพัฒนาชุมชน ก าหนดจัดงาน OTOP 

ภูมิภาค จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. ถึง  
6  ก .ค .  2559  ณ บริ เ วณลานหน้ า เมื อ ง  อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวด
ค าขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็น
ไทย” หมดเขตรับสมัคร 15 ก.ค. 2559 สอบถามโทร  
02 247 0013 ต่อ 1414 

 กรมธนารักษ์  เ พ่ิมช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็ปไซด์ เพ่ือให้ประชาชนที่เช่าราชพัสดุ 
และประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารและเข้าใจ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ ทาง 
http://www.treasury.go.th/pv_kamphaengphet/ 

 

โปรแกรมวิชาวิ จิ ตรศิลป์  และประยุกต์ ศิ ลป์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จัดนิทรรศกำรศิลปนิพนธ์ ประจ าปี 2559   
โดยมี รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้
จากการประมวลทักษะ ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ
ในการเรียนตลอด 4 ชั้นปี ต่อสาธารณะชน ของนักศึกษา
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  ระหว่างวันที่ 28 - 30 
มิ.ย. 2559  ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 

นิทรรศการศิลปนิพนธ ์

ตารางเวรรักษาการณ์  

  ด า ว์ น โ ห ล ด ต า ร า ง เ ว ร รั ก ษ า ก า ร ณ์  
ประจ ำ เดือนกรกฎำคม  2559 ได้ แล้ ววันนี้ที่  
http://pco.kpru.ac.th/pco/index.php/invest
igate/security-guard หรือติดต่อขอรับได้ที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14 ) สอบถามโทร 1092 

วันสุนทรภู่ 

  เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559 โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจ าปี 2559  
โดยมี ดร.ชัยรัตน์ บุมี คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานใน
พิธีเปิด กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงละคร
ทรงเครื่อง ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร โดยนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย กิจกรรมร่วมตอบค าถาม และรับฟังการขับ
เสภา สดุดีสุนทรภู่ ณ ลานกิจกรรม อาคารคณะครุศาสตร์ 
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 


