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KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 23๔ ปีที่ 5 ประจาวันที่ ๒๔ – ๒๘ ตุลาคม 2559
พิธีถวายมาลัยพระกร เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาเเพงเพชร
น าโดย รศ.สุ วิ ท ย์ วงษ์ บุ ญ มาก อธิ ก ารบดี ฯ พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ เเละบุค ลากร เข้ าร่วมพิธีถ วายมาลัย พระกร วางพานพุ่ ม
ดอกไม้สด เเละกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5” เนื่องในวันปิยมหาราช
พร้อมกันนี้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาเเพงจานวน 2,000 คน ได้เข้าร่วมการเเปรตัวอักษร
เพื่ อน้ อมร าลึ ก ในพระมหากรุณ าธิ คุ ณ แห่ ง พระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช มหิตลาธิ เบศรรามาธิ บดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาเเพงเพชร


ครูมืออาชีพ
เมื่อ วัน ที่ 22

ตุ ลาคม 2559

คณะครุ ศาสตร์ จั ดกิ จกรรม

เสริมความเป็นครู โครงการคุณธรรม จริยธรรม ของครูมืออาชีพ ให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู กิจกรรมนี้เป็นการปฐมนิเทศ
วิธีการเรียนรู้ 4 ฐานองค์ความรู้ ประกอบด้วย 1. ฐานปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ของครูมืออาชีพ 2. ฐานมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 3. ฐานกฎหมาย
การศึกษา 4. ฐานจิตศึกษา ณ อาคารคณะครุศาสตร์หลังเก่า

(SS.A.T.C) รุ่นที่ 8 และรุ่นที่
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม92559 คณะครุศาสตร์
จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญและสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C) รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9
ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2559
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาครู มีความรู้เรื่องการลูกเสือ

อย่ า งถู ก ต้ อ ง สามารถก้ า วเข้ า สู่ ก ารเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ลูกเสือตามมาตรฐานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
และเพื่อผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้ได้รับเครื่องวูดแบดจ์ก่อนจบการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดนโยบายที่
ยั่งยืนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นบัณฑิตครูที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม
จานวน 73 คน ณ ค่ายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร


ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมกับ ชุมชนวังยาง

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ขอเชิ ญ บุคลากรเข้าร่ วมโครงการปรับ ปรุ งแผน

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยุ ท ธศาสตร์ แ ละพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย (Reprofiling)

กาแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุน

ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2561 – 2570 ครั้งที่ 2 และยก

สร้างเมรุ ณ วัดวังยาง ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัด

ร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 -2565

กาแพงเพชร วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559 ร่วมทาบุญได้ที่

ระหว่ า งวั น ที่ 22 – 23 พ.ย. 2559 ณ ห้ อ งราช

บริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)

พฤกษ์ ชั้ น 3 อาคารที ปั ง กรรัศ มีโ ชติ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร



E – Learning
ขอเชิญบุคลากรสายสอนร่วมพัฒนา E – Learning เปิดรับสมัครแล้ว ทุนพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E –
Learning) จานวน 20 ทุน (จานวนจากัด) ปีพ.ศ. 2560 ตัง้ แต่บัดนี้ – 10 ธันวาคม 2559
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข นางสาววรรณภา รอดจันทร์ นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นางสาววิภา รักไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru

