
 

  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPRU NEWSLETTER  

        รบัสมคัร ป.วิชาชพีคร ู
คณะครุศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปี
การศึกษา 2558 โดยมีกําหนดการรับสมัคร ดังนี้ 
วันท่ี 18-19 ก.ค. 2558      รับสมัคร ณ ชั้น 1 
วันท่ี 20 – 25 ก.ค. 2558     รับสมัคร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
                                   ชั้น 2 คณะครุศาสตร์

      *ในเวลาราชการ 
คุณสมบัติ ผู้สมัคร จะต้องมีหนั ง สืออนุญาตให้

ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ก่อน 19 มี.ค. 2558) มีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
สอน จนถึงวันสมัคร ให้ดําเนินการแจ้งรายชื่อเพ่ือขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ียังไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และแจ้งรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์
จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรโดยแจ้งไปท่ีคุรุสภา

หลักฐานประกอบการสมัคร 
รูปถ่าย 1*1 น้ิว  จํานวน 2 ใบ 

สําเนาสัญญาจ้าง  จํานวน 2 ฉบับ 

สําเนาคําสั่งแต่งตั้งปฏิบัติการสอนของโรงเรียน         
สําเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา      จํานวน 
สําเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี   
สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ 

สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 2 ฉบับ 

สําเนารายช่ือทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ   

สําเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงช่ือ/สกุล(ถ้ามี)             

ค่าสมัครจํานวน 300 บาท หากต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อได้ท่ี สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
โทร 055-706555 ต่อ 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTER  ฉบับท่ี 174 ปีที่ 5 ประจําวันท่ี 6 - 13

วิชาชพีคร ู
คณะครุศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปี
โดยมีกําหนดการรับสมัคร ดังนี้  

1 อาคาร 14  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู  
คณะครุศาสตร์  

 
คุณสมบัติ ผู้สมัคร จะต้องมีหนั ง สืออนุญาตให้

ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ออก
มีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
ให้ดําเนินการแจ้งรายชื่อเพ่ือขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ียังไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และแจ้งรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์
จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรโดยแจ้งไปท่ีคุรุสภา 

 

        จํานวน 2 ฉบับ 

จํานวน 2 ฉบับ 

   จํานวน 2 ฉบับ 

   จํานวน 2 ฉบับ 

            จํานวน 2 ฉบับ 

หากต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อได้ท่ี สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

                  “การทาํผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวเปิด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทําผลงานทางวิชาการ
ศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

การจัดการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการจัดงานฯ ได้
เล็งเห็นว่าตําแหน่งทางวิชาการของบุคลา
ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาประการหนึ่ง จึงมีความจําเป็นท่ีมหาวิทยาลัย
จะต้องเร่งพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากร เพ่ือให้คณาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการพิจารณา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อันประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 
ศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ รังศิมันต์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
เชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก

 

13 ก.ค. 2558 

การทาํผลงาน ทางวิชาการ”  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวเปิด

การทําผลงานทางวิชาการ” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

การจัดการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการจัดงานฯ ได้
เล็งเห็นว่าตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาประการหนึ่ง จึงมีความจําเป็นท่ีมหาวิทยาลัยฯ
จะต้องเร่งพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากร เพ่ือให้คณาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อันประกอบด้วย  

สมบัติ นพรัก ,ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คําดี ,
รังศิมันต์ , ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ , 

ปัทมสิริวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ 
เชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย ์ วงษ์บุญมาก  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กองบรรณาธิการ  รองศาสตราจารย ์ดร.พิสมัย  รบชนะชยั  พูลสุข รองศาสตราจารย ์ดร
 อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง  อาจารย์ศุภโชคชัย  นันทศรี  นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง นางสาววรรณภา  รอดจันทร์นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
และเครือข่ายประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร  
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร    

������������������������������������

        การจดัการเรียนการสอนแบบ 
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู  คณะครุศาสตร์  

กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอน
แบบ BBL. (Brain Based Learning)” ให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร ตาก 
สุโขทัย สังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดกําแพงเพชร 
พิจิตร ตาก สุโขทัย ระหว่างวันท่ี 23-24 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ
การศึกษาของคณะครุศาสตร์ท่ีมีภารกิจหลักคือ ผลิต 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    สรา้งสื"อการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์
โปรแกรม วิชา วิทยาการคอมพิว เตอ ร์   คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญบุคคลท่ัวไปและศิษย์เก่า
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ร่วมอบรมการสร้างส่ือ
การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันท่ี 
ก.ค. 2558 ณ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สําหรับโปรแกรมท่ีใช้ในการอบรม คือ โปรแกรม 
Adobe Photo Shop , Adobe Premiere Pro 
สอบถามและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ท่ีเบอร์ 
706555 ต่อ 4110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พิสมัย  รบชนะชยั  พูลสุข รองศาสตราจารย ์ดร.ปาจรีย ์ ผลประเสริฐอาจารยธ์ัญรดี  บุญปัน

อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง  อาจารย์ศุภโชคชัย  นันทศรี  นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง นางสาววรรณภา  รอดจันทร์นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
และเครือข่ายประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร   

งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร     
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การจดัการเรียนการสอนแบบ BBL. 
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู  คณะครุศาสตร์  

การจัดการเรียนการสอน
ให้กับบุคลากรทาง

การศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร ตาก 
สังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดกําแพงเพชร 

24 ก.ค. 2558 ณ 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ
การศึกษาของคณะครุศาสตร์ท่ีมีภารกิจหลักคือ ผลิต 

แห่เทียนพรรษา และทอดผา้ป่า
ประจาํปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา และทอดผ้าป่า ประจําปี พ
2558 ณ วัดวังยาง ในวันท่ี 
เป็นต้นไป  

สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
โทร 055706555 ต่อ 1601 (
 

  อบรม ภาษาจีน และภาษาเกาหลี
ศู น ย์ อ า เ ซี ย น ศึ ก ษ า  ข อ เ ชิ ญ บุ ค ล าก รข อ ง

มหาวิทยาลัยฯทุกท่านและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วม
อบรม ภาษาจีน และภาษาเกาหลี โดยรับเพียง 
หลักสูตร สมัครออนไลน์ได้ท่ี 

ภาษาจีน : อบรมระหว่างวันท่ี 
เวลา 17.00-20.00 น. ชั้น 6

ภาษาเกาหลี : อบรมระหว่างวันท่ี 
ส.ค. 2558 เวลา 17.00 – 19

อบรม ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
สอบถามเพิ่ม เติมได้ ท่ีศูนย์อาเซียนศึกษา โทร 
6361141 

การเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร ์
โปรแกรม วิชา วิทยาการคอมพิว เตอ ร์   คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญบุคคลท่ัวไปและศิษย์เก่า
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ร่วมอบรมการสร้างส่ือ
การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันท่ี 22-24 

ณ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ในการอบรม คือ โปรแกรม 

Adobe Photo Shop , Adobe Premiere Pro ติดต่อ
สอบถามและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ท่ีเบอร์ 055-

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ปาจรีย ์ ผลประเสริฐอาจารยธ์ัญรดี  บุญปัน อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 

อาจารย์พิมพ์นารา  บรรจง  อาจารย์ศุภโชคชัย  นันทศรี  นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง นางสาววรรณภา  รอดจันทร์นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์  

������������������������

แห่เทียนพรรษา และทอดผา้ป่า 
ประจาํปี2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอเชิญร่วมสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา และทอดผ้าป่า ประจําปี พ.ศ. 

วันท่ี 29 ก.ค. 2558 เวลา 09.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
1601 (วันและเวลาราชการ) 

ภาษาจีน และภาษาเกาหล ี
ศู น ย์ อ า เ ซี ย น ศึ ก ษ า  ข อ เ ชิ ญ บุ ค ล าก รข อ ง

มหาวิทยาลัยฯทุกท่านและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วม
อบรม ภาษาจีน และภาษาเกาหลี โดยรับเพียง 30 ท่านต่อ

สมัครออนไลน์ได้ท่ี www.kpru.ac.th 
อบรมระหว่างวันท่ี 13-27 ก.ค. 2558 

6 
อบรมระหว่างวันท่ี 23 ก.ค. – 7 
19.00 น. ชั้น 8 

อบรม ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
สอบถามเพิ่ม เติมได้ ท่ีศูนย์อาเซียนศึกษา โทร 094-


