
  
 
 

 
 

ประกาศคณะครุศาสตร 
เรื่อง    ปฏิทินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเปนคร ูนักศึกษาคณะครุศาสตร   

ประจําภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา 2559 
 

 เพ่ือใหกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเปนครู  ของนักศึกษาคณะครุศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย                           
และบรรลวัุตถุประสงค จึงไดจัดปฏิทินกิจกรรม ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ดังตอไปน้ี 

 
วัน เดือน ป กจิกรรม ชั้นป โปรแกรม สถานที ่ เวลา 

13 ก.ค. 59 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป
การศึกษา 2559 

1 ทุกโปรแกรมวิชา 
อาคารยุพราชเบญจมงคล 
หองประชุมสุวัจน 3 ช้ัน 8 

08.00 – 16.00 น. 

26 ก.ค. 59 
Edu nrru tour เตรียม
ความพรอมนักศึกษาใหม 

1 ทุกโปรแกรมวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

08.00 – 12.00 น.  

24 ส.ค. 59 
อบรมประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1 ทุกโปรแกรมวิชา 
อาคารยุพราชเบญจมงคล 
หองประชุมสุวัจน 2 ช้ัน 3 

08.00 – 12.00 น. 

31 ส.ค. 59 ครุศาสตรสัมพันธ  1 ทุกโปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร อาคาร 17 10.00 – 18.00 น. 

7 ก.ย. 59 
การปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภไมพรอมใน
วัยรุน 

1 ทุกโปรแกรมวิชา หอประชุมอนุสรณ 70 ป 08.00 – 12.00 น. 

7 ก.ย. 59 
สืบสานประเพณีไทย  
ครุศาสตรรวมใจตักบาตร
วันพุธ 

1 ทุกโปรแกรมวิชา ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ 06.00 – 08.00 น. 

14 ก.ย. 59 
สืบสานประเพณีไทย  
ครุศาสตรรวมใจตักบาตร
วันพุธ 

1 ทุกโปรแกรมวิชา ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ 06.00 – 08.00 น. 



วัน เดือน ป กจิกรรม ชั้นป โปรแกรม สถานที ่ เวลา 

14 ก.ย. 59 
พัฒนาบุคลิกภาพความเปน
ครู 

2 ทุกโปรแกรมวิชา 
อาคารยุพราชเบญจมงคล 
หองประชุมสุวัจน 3 ช้ัน 8 

08.00 – 16.00 น. 

22 ก.ย. 59 ไหวครูคณะครุศาสตร 

1 
ตัวแทน
หัวหนา
หมูเรียน
ชั้นปที่ 
2-4 

ทุกโปรแกรมวิชา หอประชุมอนุสรณ 70 ป 08.00 – 12.00 น. 

ก.ย. – ต.ค. 59 
บูรณาการภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
สูการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 

3 ทุกโปรแกรมวิชา สํานักคอมพิวเตอร  08.00 – 16.00 น. 

8 ต.ค. 59 
ประกวดดาว – เดอืน  
คณะครุศาสตร 

1 ทุกโปรแกรมวิชา หอประชุมอนุสรณ 70 ป 08.00 – 12.00 น. 

ต.ค. – ธ.ค. 59 
 
อบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ 

 
3 ทุกโปรแกรมวิชา 

คายลูกเสืออางหิน  
ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย  
จ.นครราชสีมา 

08.00 – 16.00 น. 

2 พ.ย. 59 

 
การประยุกตใชเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 
 

4 ทุกโปรแกรมวิชา หอประชุมอนุสรณ 70 ป 08.00 – 12.00 น. 

25 – 27  
พ.ย. 59 

 
เทศนมหาชาต ิ
 

1-4 ทุกโปรแกรมวิชา 
หอประชุมอนุสรณ 70 ป 
และวัดพลบั  

08.00 – 16.00 น. 

24 ส.ค. 59 ตักบาตรวันพุธ 1-4 
พุทธศาสนศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา 

ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

31 ส.ค. 59 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 คณิตศาสตร ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

7 ก.ย. 59 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

1 ทุกโปรแกรมวิชา ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

14 ก.ย. 59 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

1 ทุกโปรแกรมวิชา ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

21 ก.ย. 59 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 

1-4 
 

การศึกษาปฐมวัย  
พลศึกษา 

ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

28 ก.ย. 59 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 

1-4 
 

ภาษาไทย ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

5 ต.ค. 59 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 

1-4 
 

สังคมศึกษา ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

12 ต.ค. 59 
 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 

1-4 
 

จิตวิทยาการปรึกษาฯ 
ดนตรี 

ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

19 ต.ค. 59 

 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 

1-4 
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 
การศึกษาพิเศษ 

ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 



วัน เดือน ป กจิกรรม ชั้นป โปรแกรม สถานที ่ เวลา 

26 ต.ค. 59 

 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 

1-4 
 

ฟสิกส 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 

ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

2 พ.ย. 59 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 

1-4 
 

ศิลปศึกษา 
ชีววิทยา 

ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

9 พ.ย. 59 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 

1-4 
 

เคมี ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

16 พ.ย. 59 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 

1-4 
 

ภาษาอังกฤษ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

23 พ.ย. 59 

 
 

ตักบาตรวันพุธ 
 

 

1-4 
 

นาฏศิลป 
คอมพิวเตอรศึกษา 

ลานธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 07.00 - 07.30 น. 

 
 
หมายเหตุ
                   กิจกรรม 

 1.   กิจกรรมในแตละครั้ง  รายงานตัว  08.00 – 08.30 น.  และ/หรือตามเวลาท่ีกําหนดของ   

2. การเขารวมกิจกรรมใหแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบหรือตามความเหมาะสมของกิจกรรม  
3. วัน  เวลาและสถานท่ีอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
4. สําหรับกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ใหรายงานตัวหลังจากท่ีเขารวมกิจกรรมเสร็จ  ในวันเขารวมกิจกรรมท่ีกําหนด   

 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี  26 สิงหาคม พ.ศ.2559   

       

       
 

 
( ผูชวยศาสตราจารยนันทกา  ปรีดาศักดิ์ )  
   คณบดีคณะครุศาสตร 
 

ท่ี    18/2559 
 


