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Project Based Learning
วัน ที่ 19 เมษายน 2560 สถาบัน วิ จ ัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้โครงการเป็ นฐาน (Project Based Learning) ทาได้อย่างไรในทุกสาขาวิชา เพื่อให้
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชามีวามรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้โครงการเป็ นฐาน และจัดการ
ความรู ้ ด้า นการผลิ ต บัณ ฑิ ต โดยมี รศ.ดร.วารี รั ต น์ แก้ว อุ ไ ร และ ดร.อัง คณา อ่ อ นธานี อาจารย์ป ระจ าคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นวิทยากร ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

สงกรานต์ ราชภัฏกาแพงเพชร
ขอเชิ ญชวน คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่ วมทาบุญปี ใหม่ไทย วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมพิธีทาบุญถวายเพลพระสงฆ์ ร่ วมทาบุญโครงการทอดผ้าป่ าสามัคคีขา้ วสาร 999
กิโลกรัม เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีรดน้ าดาหัวขอพรท่านอธิ การบดี
ผูบ้ ริ หาร และอาจารย์อาวุโส ณ ลานอาคารเรี ยนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)



ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร

INNOVATION / GOOD PRACTICE

กองกลางส านัก งานอธิ ก ารบดี เชิ ญ ผูบ้ ริ ห าร

กองกลาง ส านั ก งานอธิ การบดี ขอเชิ ญ ทุ ก

ทุกระดับเข้าประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ การเขียนโครงการ

หน่ วยงานส่ งผลงานนวั ต กรรม / แนวปฏิ บ ั ติ ที่ ดี

เพื่อจัดทางบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์ และ

INNOVATION / GOOD PRACTICE 1 ห น่ ว ย ง า น /

ตัวชี้ วดั ประจาปี งบประมาณ 2561 วันที่ 26 เมษายน

ชิ้ นงาน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ส่ งผลงานได้ทื่

2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนอาภา

กองกลาง สานักงานอธิการบดี



โครงการพัฒนาครู และบุคลากร
คณะครุ ศ าสตร์ จัดโครงการฝึ กอบรมโครงการพัฒนาครู

ดาว์ นโหลดตารางเวรรักษาการณ์
แจ้งไปยังคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

และบุ คลากรทางการศึ ก ษาก่ อนแต่ง ตั้ง ให้มี หรื อเลื่ อนเป็ นวิท ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สามารถดาว์นโหลด

ฐานะชานาญการพิเศษ หรื อวิทยฐานะฯ วันที่ 25-28 เมษายน 2560

ตารางเวรรักษาการณ์ประจาเดือนได้ที่

ติ ด ต่ อ สอบถาม : ส านั ก งานคณบดี คณะครุ ศาสตร์ โทร.
055-706555 ต่ อ 2010 หรื อ 084-6246951 (คุ ณ มาริ ตา)
095-9124560 (คุณอานนท์)

http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/investigate
/security-guard
หรื อติดต่อขอรับตารางเวรที่งานประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พธูราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์ นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นางสาววิภา รักไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru

