
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 1 และ 2 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน

โปรแกรม ZOOM) โดยมี อาจารย์ ดร.บุรนิทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ผศ.ศุภลักษณ์ สุดขาว และ อาจารย์  

ดร.ชนกพร ขาวค า เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ คู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง

เรียน 1 และ 2  ณ ห้องประชุม 426 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะ 

ครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ประกอบ

ห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จ านวน 7 ห้อง เพื่อพิจารณาการตรวจรับพัสดุ

ครุภัณฑ์ฯ โดยมีตัวแทนงานบริหารพัสดุและงานวินัยและนิติการเข้าร่วมประชุมใน

คร้ังนี ้ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเ รียน  

รายวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดีคณะ  

ครุศาสตร์ 

วันที่  17 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 

ด าเนินการสัมมนาเตรียมความพร้อมการสอบมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ CEFR  

ณ ห้องประชุม 426 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ด าเนินการประชุมเกี่ยวกับ

แผนการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดย

มีผู้แทนกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ ณ ห้องประชุม

ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  ทีมงานกิจกรรมเสรมิหลักสูตรและระบบหอพัก 

คณะครุศาสตร์  ด าเนินกิจกรรมเสริมการพัฒนาทักษะสมองให้กับนักศึกษา

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ 2 ณ หอพักคุรุวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับกองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม ZOOM 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการด าเนินงานของสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครู

รัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีประธานฝ่ายและผูแ้ทนกรรมการโครงการ

ครูรัก(ษ์)ถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ด าเนินการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ทดลองสอนและสัมภาษณ์) ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

(สายวิชาการ) ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพลศึกษา  

ณ ห้องประชุม 426 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ 
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12             มิถุนายน 2564           

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 3257 - 60 

Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง 

(ปักษ์หลัง) 



คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 3257 - 60 

Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง 

วันที่ 22 มิถุนายน 2564  คณะครุศาสตร์  ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง

สมรรถนะทางกายให้กับนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์ )ถิ่น รุ่นที่  1  และ 2  

ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

คณะครุศาสตร์ ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 23 มิถุนายน 2564, สาขาวิชาการเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์  วันที่  25 มิถุนายน 2564, สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 และสาขาวิชาพลศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 

2564 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (417) อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการสัมมนา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อให้นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 สะท้อนความคิดการฝึกประสบการณ์ฯ 

ดังกล่าว (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี อาจารย์  

ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ส าราญ  

สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นประธาน  

เปิดโครงการ ผศ.ศุภลักษณ์ สุดขาว ผศ.ดร.นิตยา เรืองมาก อาจารย์ ดร.ชนกพร 

ขาวค า และอาจารย์ประภาช วิวรรธมงคล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมออนไลน์ 

และห้อง lab 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ด าเนินโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์) ผ่านกูเกิล มีท 

โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.นิตยา  

เรืองมาก และ อาจารย์ ดร เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์  

ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมแนะน าคณะฯ ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนาม

สัญญารับทุน นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย จ านวน 29 คน ที่ได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) โดยมี ผศ.ณฐพรภัทร์ อนิทร์ศริิพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธี และมีอาจารย์ดร.เกรียงวุธ  

นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยและนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ร่วมเป็นสักขีพยานใน

พิธีคร้ังนี้ พร้อมมีการรับฟังการชี้แจงโครงการและข้อเสนอแนะต่างๆให้กับ

ผู้ปกครองและนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ทั้งนีไ้ดม้ีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ

นักศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ณ หอประชุม 

รัตนพฤกษ์ 

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ด าเนินการเข้าค่ายกิจกรรม

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของผู้รับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 

2564 รุ่นที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะ 

ครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (ในรูปแบบออนไลน์)  

ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานด้านวิชาการก่อนเปิดภาค

การศึกษาที่ 1/2564 ภาคปกติ และแนะน าอาจารย์ท่านใหม่ในคร้ังนีด้้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


