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KPRU NEWSLETTER ฉบับที ่249 ปทีี่ 5 ประจ ำวันที่ 20 – 24 กุมภำพันธ์ 2560 

 

โครงการแสดงเจตจ านง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

         เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการแสดงเจตจ านง การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยอธิกาบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ ในภาคเช้าเป็นการประกาศ
เจตจ านง “การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในภาคบ่ายเป็นการประกาศเจตจ านงฯ ต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังมี
การแสดงปาฐกถา “ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช ์โพธิแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ASEAN Leadership  

         งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัด โครงการ ASEAN Leadership 2017                               
ณ ห้องพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ก.พ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน โดยแบ่ง
ออกเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตัวแทนนักศึกษาจาก 8 ราชภัฏภาคเหนือ ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศพม่า 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซียน เป็นต้น นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ยังได้มอบ
สายสะพายแก่ผู้ได้รับรางวัลผู้น าอาเซียนดีเด่น (ASEAN Leadership Award 2017) รางวัล Popular Vote 2017 และรางวัล
มิตรภาพอาเซียน (ASEAN Friendship Award 2017)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

ท าวิจัยเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
กองบรรณาธิการ  รองศาสตราจารย์ดร.พธุร าไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี นางสาววรรณภา  รอดจันทร์ นายสมศักดิ์ พูนใจสม 
                       นางสาววิภา รักไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru   

          คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย                
พิ เศษ การท าวิจั ย เ พ่ือเข้ าสู่ ต าแหน่ งทางวิชาการ โดย                             
รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะสาณิชกิจ นักวิจัยดีเด่น สาขา
สังคมศาสตร์ วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น.                       
ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมและส ารองที่นั่งได้ที่ 055 – 706 – 555 ต่อ 3513 
, 3510 

ตารางเวรรักษาการณ์ 

แจ้งไปยังคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร สามารถดาว์นโหลดตารางเวร
รักษาการณ์ประจาเดือนได้ที่ 
http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/investigate/sec
urity-guard 

หรือติดต่อขอรับตารางเวรที่งานประชาสัมพันธ์ 

การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากล 

           ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ ร่วมกับ Japan 
Socity of Library and Information Science จั ด ก า ร
ประชุมระดับชาติ “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากล
และยั่ งยืน”  The Development of Libraries Toward 
Internation and Sustainability ระหว่ า งวั นที่  6  –  7 
มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องทับทิม 
อาคารเฉลิมพระกียรติ  ชั้น  2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษี 

2559           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เชิญชวนเข่า
ร่วมฟังบรรบรรยาย การยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
2559  ทางอินเทอร์เน็ต กรุณาน าหลักฐานที่ต้องการยื่น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาด้วย (ภ.ง.ด.91) ระหว่าง
วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว 
ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

พัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

         งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในต่างประเทศ ณ Curtin 
University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจากเดิมจะหมดเขตรับ
สมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ขยายโอกาสเป็น วันที่ 10 
มีนาคม 2560 โดยบุคลากรที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.kpru.ac.th หรือสมัครและสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน  ชั้น 9 อาคาร
เรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) โทร 1803 

รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ 

          ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม
รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 1 
มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 


