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เปิ ดรับ สมัครเข้า ร่ วมกิ จกรรม อบรมเชิ งปฏิ บตั ิ ก าร

อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
เปิ ดรั บ สมั คโครงการ
รเข้ า ร่ วมกิ จกรรม อบรมเชิ ง

การจั ด ความรู้ “ท าอย่ า งไรจึ ง เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การ

ปฏิ บตั ิการการประเมิ นโครงการ ทาอย่างไรให้ถูกต้อง

พัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์การ” วันที่ 24 เมษายน

และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา วันที่ 21 เมษายน 2560

2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้ อ งกาสะลอง ชั้ น 2

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุ มกาสะลอง ชั้น 2

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดความรู้



Project Based Learning
เปิ ดรับสมัครเข้าร่ วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงการเป็ นฐาน (Project
Based Learning) ทาได้ อย่ างไรในทุกสาขาวิชา วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกาสะลอง
ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

อบรมเตรียม TOEIC

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร

ศูนย์ภาษาเปิ ดรับสมัครเข้าร่ วมกิจกรรมอบรมเตรี ยม

กองกลางส านัก งานอธิ ก ารบดี เชิ ญ ผูบ้ ริ ห าร

TOEIC สาหรั บอาจารย์และบุ คลากร รั บสมัครตั้งแต่วนั ที่

ทุกระดับเข้าประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ การเขียนโครงการ

27 มี นาคม – 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. สอบถาม

เพื่อจัดทางบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์ และ

เพิ่ ม เติ ม ส านั ก งานศู น ย์ ภ าษา อาคารศู น ย์ ภ าษาและ

ตัวชี้ วดั ประจาปี งบประมาณ 2561 วันที่ 26 เมษายน

คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โทร 055 – 706-555 ต่อ 1571

2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนอาภา



พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

INNOVATION / GOOD PRACTICE

วิเทศสัมพันธ์และกิ จการอาเซี ยน เปิ ดรั บสมัคร

กองกลาง ส านั ก งานอธิ การบดี ขอเชิ ญ ทุ ก

บุคลากรเข้าร่ วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

หน่ วยงานส่ งผลงานนวั ต กรรม / แนวปฏิ บ ั ติ ที่ ดี

ต่างประเทศ รอบ 2 รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนาคม – 17

INNOVATION / GOOD PRACTICE 1 ห น่ ว ย ง า น /

เมษายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร 1081

ชิ้ นงาน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ส่ งผลงานได้ทื่
กองกลาง สานักงานอธิการบดี



โครงการพัฒนาครู และบุคลากร
คณะครุ ศ าสตร์ จัดโครงการฝึ กอบรมโครงการพัฒนาครู

ดาว์ นโหลดตารางเวรรักษาการณ์
แจ้งไปยังคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

และบุ คลากรทางการศึ ก ษาก่ อนแต่ง ตั้ง ให้มี หรื อเลื่ อนเป็ นวิทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สามารถดาว์นโหลด

ฐานะชานาญการพิเศษ หรื อวิทยฐานะฯ วันที่ 25-28 เมษายน 2560

ตารางเวรรักษาการณ์ประจาเดือนได้ที่

ติ ด ต่ อ สอบถาม : ส านั ก งานคณบดี คณะครุ ศาสตร์ โทร.
055-706555 ต่ อ 2010 หรื อ 084-6246951 (คุ ณ มาริ ตา)
095-9124560 (คุณอานนท์)

http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/investigate
/security-guard
หรื อติดต่อขอรับตารางเวรที่งานประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พธุราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี นางสาววรรณภา รอดจันทร์ นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นางสาววิภา รักไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru

