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KPRU NEWSLETTER ฉบับที ่2๕๐ ปทีี่ 5 ประจ ำวันที่ 27 – 3 มีนำคม 2560 

สร้างข้อสอบและการวัดการประเมินผล 

         เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างข้อสอบและ
การวัดการประเมนิผล โดยมี ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น เป็นวิทยากร โครงการ
นี้จัดขึ้น เ พ่ือให้บุคลากรสายสอนได้ เ พ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการเรียนการสอน                 
การสร้างข้อสอบและการวัดการประเมินผล ณ ห้องประชุมทองกวาว                  
ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

 

รู้ไว้ใช่ว่า การป้องกันโรคเอดส์ 

        เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา                       
จัดโครงการวันเอดส์โลก โดยมี รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ 
สาเหตุ ปัญหา สถานการณ์ และการป้องกันโรคเอดส์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมี                 
คุณวสุชา ยุติธรรมสถิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และทีมงานโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 
1,000 คน ณ ห้องประชุม  ราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

 

รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ 

         เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                      
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้าเรียนดีและความสามารถ
พิเศษทางด้านกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก 
จ านวน 598 คน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกร                      
รัศมีโชติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

ท าวิจัยเพื่อเข้าสู่ต 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 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เชิญชวนเข่าร่วม
ฟังบรรบรรยาย การยื่นแบบแสดงรายการภาษี 2559                                     
ทางอินเทอร์เน็ต กรุณาน าหลักฐานที่ต้องการยื่นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามาด้วย (ภ.ง.ด.91) ระหว่างวันที่ 14 – 15 
มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปัง
กรรัศมีโชติ 

พัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

         งานวิ เทศสั ม พันธ์ และกิ จการอา เซี ยน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการพัฒนา
ทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรใน
ต่ า งประ เทศ  ณ Curtin University ประ เทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งจากเดิมจะหมดเขตรับสมัครวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2560 ขยายโอกาสเป็น วันที่ 10 
มีนาคม 2560 โดยบุคลากรที่มีความสนใจสามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.kpru.ac.th หรือ
สมัครและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ งานวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการอาเซียน  ชั้น 9 อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ (อาคาร 14) โทร 1803 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษี 

"Word of Mouth” 

          ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน "Word of Mouth” ภายในงานพบกับกิจกรรม  
การแสดงมากมาย อาทิ ละครเวทีเรื่องซ่อน จากนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
และการแสดงจาก ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะวิทยาการจัดการ ส านักศิลปะ
และวัฒธรรม ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง วันที่ 8 มีนาคม 2560 ตั้งแต่                         
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 


