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KPRU NEWSLETTER ฉบ ับที ่ 220 ป ีที ่ 5 ประจ  าวันที ่ 10 – 14 ก.ค . 2559 

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 

         เม่ือวันที่ 14 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 นักศึกษาภาคปกติ 
(นักศึกษามุทิตาจิต ผู้สร้างศิษย์ ให้คิดเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ                
เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ภายในงานประกอบไปด้วย พิธีไหว้ครู            
การประกวดพานไหว้คร ูแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่  3 
คณะครุศาสตร์  2. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรแกรมวิชาปฐมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์  และพิธีมอบ

ทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

          เม่ือวันที่ 14 ก.ค. 2559 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า
ยุทธศาสตร์และการบริหารและการพัฒนารุ่นที่  7 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อ ง             
“การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” โดยมี นายนลิน ต้ังประสิทธิ์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 
และเรียนเชิญ นายอภิชาต โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน            
มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกร

รัศมีโชติ 



 

 

 

 

 

    

 

ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
กองบรรณาธิการ  รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข นางสาววรรณภา  รอดจันทร์ นายสมศักด์ิ พูนใจสม 
                       นางสาววิภา รักไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru   

      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
ประจ าปี 2559 รับสมัครต้ังแต่วันที่ 23 - 31 ก.ค. 2559  
        ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.kpru.ac.th  

        หรือโทร 055 706 555 ต่อ 2010 

Promptpay หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
         ขอ เชิญคณา จ า รย์  และบุ คลา กร  มหา วิ ทย า ลั ย        
ราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมรับฟังการใช้บริการพร้อมเเพทย์ 
(Promptpay) ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ วันที่ 
22 ก.ค. นี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ส าหรับท่านที่สนใจสมัครใช้บริการ ให้
เตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหน้าสมุดบัญชี
ธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์มาด้วย 

       ส า นั ก ศิลปะและวัฒนธร รมและวัฒนธร รม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดจัดพิธีไหว้และ
ครอบครูดนตรีไทย ประจ าปี 2559 วันที่30 – 31 ก.ค. 
2559 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

พิธีไหว้และครอบครูดนตรีไทย EdPEx/TOA 

         ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 
“จะใช้ EdPEx/TOA พัฒนาองค์กรได้อย่างไรดี” ในวันที่  25 
ก.ค. 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว 

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

         เม่ือวันที่ 13 ก.ค. 2559 กองกลางส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียน
จ าน าพรรษา  น าโดย นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง หัวหน้างานฝ่าย
อาคารและสถานที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่  บุคลากรกองกลาง

ส านักงานอธิการบดี ณ วัดวังยาง ต าบลวังยาง 

          เ ม่ือวั นท่ี 15 ก .ค.  25 59 ส า นัก ศิลปะและ วัฒนธรร ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียน

จ า น า พร รษา น า โ ดย  ผ ศ. เย าว ลัก ษ ณ์  ใจวิ สุท ธิ์ห รร ษา  

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  พร้อมด้วย  บุคลากร           

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 – 5 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ณ วัดวังยาง 

โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 
2559 


