KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 176 ปีที่ 5 ประจาวันที่ 20-27 ก.ค. 2558

รศ. ดร. พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

“ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี”
การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL (Brain
Based Learning)” เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558 โดยได้รับ เกียรติจาก ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและ รศ. ดร. พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
หัวหน้าศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรม ณ หอประชุ มรั ตนอาภา การอบรมในครั้ ง นี้ เ พื่ อสร้ า งเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่อง
ของ BBL ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในปัจจุบัน ที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้โดยอาศัยหลักการทางานและการ
กระตุ้นของสมอง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ที่ยาวนานและยั่งยื น โดยได้ รั บความอนุ เคราะห์ จากท่านวิทยากร
จานวน 8 ท่าน ที่จะคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้กับผู้เข้ารับ
การอบรม ซึ่งประกอบด้วย ท่านผู้อานวยการโรงเรียน และคณะครู
ที ม งานจากโรงเรี ย นวั ด หนองโรง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ซึ่งถือว่าเป็นผู้นาในระดับต้นๆ ใน
การนาแนวคิดของ BBL ลงมาใช้ในระบบโรงเรี ย นอย่ างจริงจัง
นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านศึกษานิเทศก์ และคุณครู
มื อ อาชี พ ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น ที ม งานวิ ท ยากรที่ ม ากทั้ ง ความรู้ แ ละ
ความสามารถ

วั น ที่ 2 ส.ค. 2558 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่
และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกี ยรติ 60 พรรษา สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ”
เนื่อ งในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ 5 รอบ ในวั นที่ 2
เมษายน 2558 ณ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา โทร 1300-1303
**หมายเหตุ การแต่งกาย
1.ผู้มาร่วมงานสวมเสื้อสีม่วง
2. นักศึกษา ใส่เสื้อ Freshy กางเกงวอร์ม

ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ไทย
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรขอเชิญเข้าร่วม พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
ในระหว่ างวั น ที่ 15-16 ส.ค. 2558 ณ หอศิลปะดุริยนาฏ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยมีกาหนดการ ดังนี้
วันที่ 15 ส.ค. 2558
เวลา 16.00 น. ปี่พาทย์โหมโรงเย็น
17.00 น. พระภิกษุเจริญพระพุทธมนต์เย็น
วันที่ 16 ส.ค. 2558
เวลา 06.00 น. ปี่พาทย์โหมโรง
07.00 น. พระภิกษุเจริญพระพุทธมนต์
08.39 น. นักศึกษา นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริย
ศึกษา สธ. และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี
09.09 น. เริ่มพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร
055-706555 ต่อ 1601


ตรวจสอบตารางเวรฯ


คณาจารย์ บุค ลากร เจ้ าหน้ าที่ ทุก ท่ าน ตรวจสอบ
ตารางเวรรักษาการณ์ประจาเดือนสิงหาคม 2558 ได้แล้ ว
วั น นี้ ที่ ง าน ประ ชา สั ม พั นธ์ หรื อต รวจ สอ บไ ด้ ทา ง
www.kpru.ac.thไปที่ สานักงานอธิการบดี เลือกช่อง ดาวน์โหลด
เซนเตอร์>>ตารางเวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม

แห่เทียนจานาพรรษา ประจาปี 2558
วันที่ 24 ก.ค. 2558 กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จัดทาโครงการแห่เทียนจานาพรรษา ประจาปี พ.ศ.2558 ณ
วั ด วั ง ยาง เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ บุ ค ลากรได้ ร่ ว มกั น ท า
กิจกรรมที่เป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนจานาพรรษา ซึ่ง
เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยได้คงอยู่สืบไป




นาเสนอผลการจัดการความรู้
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา ขอเชิญร่วมนาเสนอผลการ
จั ด การความรู้ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 เพื่ อ เป็ น การ
รายงานผลการดาเนินงานในปีการศึกษาปัจจุบัน ในวันที่
27 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ
สาหรับหน่วยงานที่จะเข้าร่วมมีชิ้นงานหรือผลผลิตที่
เกิ ด จากการจั ด การความรู้ ส ามารถน ามาร่ ว มน าเสนอ
กิจกรรมในครั้งนี้ได้



ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร


กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐอาจารย์ธัญรดี บุญปัน อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ศภุ โชคชัย นันทศรี นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง นางสาววรรณภา รอดจันทร์นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

+

