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KPRU NEWSLETTER ฉบับที ่244 ปทีี่ 5 ประจ ำวันที่ 16 – 20 มกรำคม 2560 

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดงานนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” โดยมี รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ 
เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  การจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 13 ในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่          
20 - 22 มกราคม 2560 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีต่อจังหวัดก าแพงเพชร และประเทศชาติ  ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ภารกิจการเรียนการสอน การบริการวิชาการ                                       
และศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนทราบ 

 

         เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมป์ จัดการประกวดวงดนตรี  "Fusion Jazz 
Thailand University Music Awards 2017” ใ น ง าน
นิทรรศการราชภัฏวิชาการครั้งที่ 13 ศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการประกวดทักษะวงดนตรี Fusion 
Jazz และการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  โดยมีผลการ
ประกวดดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ วง KPRU BAND จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

Fusion Jazz Thailand University Music Awards 2017 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วง Erotic Roll จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ 
วงก่ิงพะยอม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ วง Thank you Teacher จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และ วงต้นพะยอม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม นายกิตติเมศวร์ ชินวัชร์ชยังกูร จากทีม KPRU 
BAND และรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม นายทศพล อ่อนนุ่ม จากทีม Erotic Roll 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

แข่งขันกีฬาครั้งท่ี 44 รถม้าเกมส์ 

 

อบรมภาษาจีน ตารางเวรรักษาการณ์ 

KPRU LMS e – Learning 

        ขอเชิญบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (สายสอนและสายสนับสนุน) เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบั ติ ก าร  การ พัฒนาสื่ อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ด้ ว ย ร ะ บ บ  KPRU LMS                                    
e – Learning ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 
2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7/1 อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

Classroom Based Research 

          โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ 
Classroom Based Research for English Teachers 
วิทยากรโดย ร.ต.ท. (หญิง) ดร.จุฑามาส ทองสองสี และ 
ดร .ประมาณ ทรัพย์ ผดุ งชนม์  จากสถาบันภาษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมพิกุล                        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์สุวิทย์  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   

        วิ เทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอเชิญชวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าร่วมอบรมภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร รับสมัคร 17 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 อบรม                        
6 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถาม อ.บัญชา วัฒนาทัศนีย์ 
โทร 086 – 207 - 0401 

          แจ้งไปยังคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถดาว์นโหลด
ตารางเวรรักษาการณ์ประจ าเดือนได้ที่            

http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/investigate/s
ecurity-guard 

หรือติดต่อขอรับตารางเวรที่งานประชาสัมพันธ์ 


