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“ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่าย “ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560
โดยมี รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ทั้งหลักการทฤษฎีที่นาไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต่อสังคมท้องถิ่น นาความรู้ที่ได้รับไปขยายผลเผยแพร่สู่สถานศึกษา และชุมชนของตนเอง
โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 99 คน จากทั้งหมด 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัด
กาแพงเพชร 12 โรงเรี ยน จังหวัดตาก 2 โรงเรียน จั งหวัดพิจิตร 4 โรงเรียน และจังหวัดสุโ ขทัย 2 โรงเรียน ณ อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

ครอบครูนาฏศิลป์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนา
ครูสู่ มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 วันที่ 8-10 กั นยายน 2560 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล รองคณบดีฝ่าย
บริ ห าร วางแผนและพั ฒ นา เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกาหนดกรอบวงเงินให้ครู(คูปอง
ครู) เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจาเป็น
ของครูรายบุคคล โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการ
ที่ผ่ านการรั บ รองจากสถาบั น คุรุ พัฒ นา ณ ห้ องประชุ มชั้ น 2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจาปี 2560 โดยมี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ชั ช ชั ย พว กดี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 เพื่อให้ศิษย์มีความตั้งใจ ใน
การเรี ย นนาฏศิ ล ป์ และเพื่ อ เป็ น การอุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ล แก่ ค รู บ า
อาจารย์ ทั้งยังเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ และตั้งตนอยู่ในความไม่
ประมาท ประพฤติตนแต่ความดีงาม เชื่อฟังครูอาจารย์ผู้อบรมสั่ง
สอน จั ด ขึ้ น ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
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โครงการเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วั น ที่ 6 กั น ยายน 2560 กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาจั ด โครงการเชิ ด ชู ส ถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ โดย มี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี โครงการนี้ จัดให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 วิทยากรคือ พันเอกอดุลย์ จาปาทอง รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
ธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความสามัคคีปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม มีความ
หวงแหน ปกป้อง ยกย่ องความเป็น ชาติ ไทย และปฏิบัติตนตามหลั กศาสนา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 900 คน ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

เมื่ อวั นที่ 2 กั นยายน 2560 คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จั ด
กิจกรรมพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ กับนักศึกษาชั้ นปีที่ 1 จานวน 110 คน
วิ ท ยากรโดย พระครู ป ลั ด เขตฐวั ช ร์ วชิ ร ญาโณ รองเจ้ า อาวาสวั ด ท่ า ช้ า ง
จังหวัดตาก จัดขึ้น ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ขอแสดงความยินดี
GOOD PRACTICES ANTI DRUG IN UNIVERSITY 2017

"BEST PAPER AWARD"

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรคว้ารางวัลชมเชยอันดับที่ 1
จากการประกวดการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
GOOD PRACTICES ANTI DRUG IN UNIVERSITY 2017
ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล
"BEST PAPER AWARD" การประชุมวิชาการครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
( “Innovation and Creativity for Thailand 4.0”)
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เข้าพรรษาสร้างบุญ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ช่วงเข้าพรรษา) การทาบุญ
ถวายภัตตาหารเพล เข้าพรรษาสร้างบุญ การทาบุญถวายภัตตาหารเพล โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560
ถึง วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

www.kpru.ac.th
ที่ปรึกษา รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒชิ ัย ตรุษลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518

