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KPRU NEWSLETTER ฉบ ับที ่ 221 ป ีที ่ 5 ประจ  าวันที ่ 25 – 29 ก.ค . 2559 

Freshy KPRU 2016 ตอน Black and White Party in concert 

         เม่ือวันที่ 27 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559                
การประกวด Freshy KPRU 2016 ตอน Black and White Party in concert โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์มาก อธิการบดี          
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่  1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการประกวด 
Freshy KPRU 2016 และมินิคอนเสิร์ตจากนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแสดงจาก
ชุมนุมศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะวิทยาการจัดการ เป็นต้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัล Freshy Boy KPRU 2016 ได้แก่ 
หมายเลข B27 นายเดชาวัต ค าภิโร คณะครุศาสตร์ Freshy Girl KPRU 2016  ได้แก่ หมายเลข B27 นางสาวดวงกมล สุขอู๊ด 
คณะครุศาสตร์ สามารถติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.kpru.ac.th 

       ขอเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ประจ าปี2559 ในวันพุธท่ี 10 ส.ค. 2559            
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยสวมชุดผ้าไทยเข้าร่วมงาน 

 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี 



 

 

 

 

    

 

 

ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์สุวิทย์  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   

โครงการการอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

            เม่ือวันที่ 25 ก.ค. 2559 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการการอบรมเชิง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จะใช้EdPEx/TQA พัฒนาองค์กรอย่างไรดี” โดยเชิญ ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมนี้ เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จัดท าโครงร่างองค์กร (OP) ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการ วิเครา ะห์ จัดล าดับความส าคัญปัญหาของหน่วย งาน และจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงา นตามเกณฑ์ EdPEx/TQA               

ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

“การปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการ” 

         เม่ือวันที่ 27 ก.ค. 2559 กองกลาง ส านักงาน
อธิ กา รบ ดี  มหา วิ ทย า ลั ย รา ชภั ฏก า แพง เพชร                  
จั ด โ ค ร ง ก า ร ปร ะ ชุ มเ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
ประสิ ทธิภ า พกา รปฏิบัติ ง าน  “การปฐมนิเทศ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ” 
ประจ า ปี 2559 โ ดย มีผู้ เ ข้า ร่วมทั้ งสิ้ น 57  คน                   
ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

(อาคาร 14) 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

         ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่  2 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2559 “จุดประกายความคิด พัฒนา
ชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถี
แห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17 – 19 ส.ค. 2559 และ      
งานแถลงข่ าววัน ท่ี 1  ส .ค. 2559 เวลา 09. 00  น .                 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย 

       ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์
ไทย ประจ าปี 2559 ในวันที่ 6 – 7 ส.ค. 2559 ณ หอ
ศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร  สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ส านัก
ศิลปะและวัฒนธร รม โทร ศัพท์  0 5 5  -7 0 6 5 5 5                  

ต่อ 1601  


