KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 263 ปีที่ 6 ประจาวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560
ธนาคารนาใต้ดิน
วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2560 มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ ก าแพงเพชร โดย รองศาสตราจารย์ สุวิ ท ย์ วงษ์ บุ ญ มาก
รักษาการแทนอธิการบดีฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมเพื่อ
ชี้แจงความเข้าใจ และปรึกษาหารือ โครงการธนาคารน้าใต้ดิน (Ground Water Bank) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กับสถาบันน้านิเทศศาสนคุณ และชมรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอานวยการ

รายงานตัวนักศึกษาใหม่
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มหาวิท ยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร รั บ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 ประเภทคัดเลือกทั่วไป ซึ่ง
มีนักศึกษาใหม่ เข้ารับการรายงานตัว จานวนทั้งสิ้น 751 คน ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบูรณาการบริการวิชาการกับ การ
เรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม” โดยบุคลากร ทุกหน่วยงานที่
ได้รับงบประมาณในโครงการต่างๆ ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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พัฒนาการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน:จาเป็นอย่างไรสาหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา ” โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ บุญมาก รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการนี้ จัดขึ้นตามโครงการ 1
อาจารย์ 1 ผลงานวิชาการด้านการวิจัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่
ดี ต่อการวิจัยและการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ ผลิน
ไชย อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยฯ จัดขึน้ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Knowledge Management
เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2560 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้:ทาอย่างไรจึงเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์ก ร” โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิก ารบดีฝ่ายวิจัย และ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการนี้ จัด
ขึ้นตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management)
มีวัตถุ ประสงค์เ พื่อให้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยฯ มี ความรู้ ทักษะ และสามารถจัดการความรู้ด้าน
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย และการบริ ห ารจั ด การในพั น ธกิ จ อื่ น ๆ
วิ ท ยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เที ย มจั น ทร์ พานิ ช ย์ ผ ลิ น ไชย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้น ณ
ห้ อ งประชุ ม กาสะลอง ชั้ น 2 อาคารที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร
ตารางเวรรักษาการ ประจาเดือนมิถุนายน
ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ์ ประจาเดือนมิถุนายน 2560 ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
และดาว์นโหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.kpru.ac.th
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กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาย้ายอาคารสานักงานใหม่ ไปที่ อาคาร
Student Activity Center บริเวณข้างสนามฟุตบอล
-ห้องสานักงาน ทุนการศึกษา บัตรนักศึกษา อื่นๆ ติดต่อชั้น 2
-องค์การบริการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ติดต่อชั้น 2
-ห้องพยาบาล ติดต่อชั้น 1
http://std.kpru.ac.th

ข่าวอุดมศึกษาทั่วไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด
กิจกรรม RMUTL Talent Mobility Day โดย หน่วยงาน
ร่วมดาเนินงานโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม
2560เวลา 8.30- 16.00 น. ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ า นนา
สามารถดาว์ น โหลดก าหนดการได้ ที่
https://drive.google.com/open?id=0 B7 npyaPSTO1 fbzl
nT3BZTXZQSDA
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาว จุฑาทิพย์ สุวรรณ (แอน) 081-3864479
นางสาว พิชญา ศรีพรหมมา (การ์ด) 086-9112541
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนด เปิดเรียน (ภาคปกติ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560
12 มิถุนายน 2560
– ต้อนรับนักศึกษาใหม่
- พิธีบายศรีสขู่ วัญ สานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ
13 มิถุนายน 2560
–อบรมมารยาทไทย
-เทศนาบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสานึกในพระคุณ
โดย พระครูใบฏีกานาบุญ สัมปันโน และ พระครูสังฆรักษ์สุรนิ ทร์ จารุธมโม
-กิจกรรม พี่พบน้อง
14 มิถุนายน 2560
-พิธีฝากตัวเป็นศิษย์”พระพุทธวิธานปัญญาบดี”
–ประเพณี “สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ” ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม
-กิจกรรมบูม KPRU ร้องเพลงประจามหาวิทยาลัย
15 มิถุนายน 2560
–พิธีอัญเชิญตราพระราชสัญจกร
-พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
–พิธีรับเข็มตรา พระราชสัญจกร
-การบรรยายพิเศษ เรื่อง เส้นทางสูค่ วามสาเร็จ โดย อ.จตุพล ชมภูนชิ
16 มิถุนายน 2560
–กิจกรรมตรวจสุขภาพ
-กิจกรรมการประกวด Freshy KPRU 2017

ที่ปรึกษา รศ.สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518

