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KPRU NEWSLETTER ฉบับที ่245 ปทีี่ 5 ประจ ำวันที่ 23 – 27 มกรำคม 2560 

ทะเลแก้วเกมส์ 

            เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ เข้าร่วมงานแถลงข่าว                         
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "ทะเลแก้วเกมส์"                     
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว  โดยจะมีการ
จัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 

 

ครุศาสตร์ สดุดี            เมื่ อ วั นที่  28 มกร าคม 2560 คณะครุ ศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติ “ครุศาสตร์ สดุดี” ประจ าปี 2560 เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติปูชนียบุคคลที่ท าตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมอาชีพในเขต
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่เกียรติคุณของปู
ชนียบุคคลทางการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมส าหรับ
บุคคลที่ได้รับรางวัล “ครุศาสตร์ สดุดี” ประจ าปี 2560              
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหารการศึกษา
หรือผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน และ
ประเภทบุคลากรอ่ืนทางการศึกษา  

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “คุณธรรม 
และจรรณยาบรรณของนักบริหารการศึกษา” ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
ประกอบไปด้วย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญาเอก ปริญญาโทสาขาบริหาร
การศึกษา รุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้นจ านวน 82 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ อาจารย์วิเชียร วงษ์ท้าว ข้าราชการบ านาญอดีต
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ก าแพงเพชรเขต 2 และอาจารย์สมชาย ภัทรวิวัฒนพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดจันทร์ตะวันตก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 1 
ณ  ห้องประชุมทับทิมสยาม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

อบรมภาษาจีน ศิลป์อัครศิลปินพ่อภูมิพล 

KPRU LMS e – Learning 

        ขอเชิญบุคลากรภายในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (สายสอนและสายสนับสนุน) เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ 
KPRU LMS  e – Learning ร ะหว่ า ง วั นที่  18  –  19 
กุมภาพันธ์ 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7/1 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

Classroom Based Research 

          โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ Classroom 
Based Research for English Teachers วิ ท ย าก ร โ ดย 
ร.ต.ท. (หญิง) ดร.จุฑามาส ทองสองสี และ ดร.ประมาณ 
ทรัพย์ผดุงชนม์ จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 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   

        วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอเชิญชวน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าร่วมอบรม
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร รับสมัคร 17 มกราคม – 3 
กุมภาพันธ์ 2560 อบรม 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 
ติดต่อสอบถาม   อ.บัญชา วัฒนาทัศนีย์ โทร 086 – 
207 - 0401 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอเชิญร่วมงาน 
นิทรรศการศาสตร์ของศิลป์อัครศิลปินพ่อภูมิพล เพ่ือเป็นการถวาย
ความอาลัย และสดุดีพระเกียรติคุณด้วยความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่  
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

กีฬาอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

        เมื่ อวันที่  27 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาล                
ราชภัฏก าแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรม                             
วันเด็กโรงเรียน โดยมี รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข          
ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด 
ภายในงานมีกิจกรรม ขบวนพาเหรดของนักเรียนระหว่างสี
ขาว – แสด การแข่งขันกีฬา เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง และเพ่ือฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ โรงยิมเก่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 


