KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 262 ปีที่ 6 ประจาวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560

พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รองศาสตร์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร นาทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวนกว่า 120 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี
เจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 8 “พิงคนครเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง กาหนดจัดการแข่งขันวันที่
15 – 17 พฤษภาคม 2560 มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล
โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ จานวน 2 ถ้วย จากการ
แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลทีมชายและทีมหญิง
การจัดการพลังงานดีเด่น
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน ในการคั ด เลื อ กอาคารควบคุ ม
ภาครัฐ ที่มกี ารจัดทาระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ
ดีเด่น จานวน 10 แห่ง จากทั้งหมด 876 แห่ง โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เตรียมสอบ TOEIC
วันที่15 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.ทาง
สานักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
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รดน้าดาหัว สวัสดีปีใหม่ไทย
2560ฏกาแพงเพชร นาโดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
วันที่ 18 พ.ค. 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภั
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดพิธี "รดน้าดาหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560" แก่ท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อแสดงความเคารพนับถือและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยอันดีงาม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู ”
ประจ าภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 โดยมี
รองศาสตราจารย์ วิ สิ ฐ ธั ญ ญะวั น รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้ จัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความ
พร้อม และชีแ้ จงแนวทางและกระบวนการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติ
ตนระหว่ า งการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5
ประจาปีการศึกษา 2560 โดยส่งไปยั งสถาบันการศึก ษา จานวน 191
แห่ง จานวนทั้งสิ้น 651 คน จาก 11 สาขาวิช า ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ส านัก ประกั นคุณภาพการศึก ษา
จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรับการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต รและคณะ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2559 เรื่องการทบทวนเป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม KM Room ชั้น 3 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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DTN Business Plan Award 2017
ของแสดงความยินดีกับทีมกล้วยไข่หวาน นักศึก ษาสาขาการตลาด คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
การประกวดการนาเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดในไทย อาเซียน และ
ตลาดการค้าโลก โครงการ DTN Business Plan Award 2017 จัดโดยกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศนั้นจะจัดขึ้น ณ ห้อง
จามจุ รี บอลรู ม บี โรงแรมปทุ ม วั น ปริ๊ น เซส กรุ ง เทพมหานคร วั น จั น ทร์ ที่ 5
มิถุนายน 2560 มาร่วมส่งกาลังใจให้กับทีมกล้วยไข่หวานกันนะคะ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ
“จาเป็นอย่างไรสาหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา”
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2
อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการความรู้ ในหัวข้อ “ทาอย่างไรจึงเกิด
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2
อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร
เข้าร่วมนาเสนอผลงานโครงการนาเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
Best practice & innovation ครั้งที่ 8
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ประจาปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ภายในงานพบกับผลงานนาเสนอจากหน่วยงานต่างๆ และของรางวัลอีกมากมาย
ที่ปรึกษา รศ.สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒชิ ัย ตรุษลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518

