
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หน า 1
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมดอายุวันที่ : 2023-06-22 23:07:23

เรื่อง โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตัง้ใหมี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญ

การพิเศษ หรือวิทยฐานะฯ อบรมวันที่ 17-20 ตุลาคม 2560

รายละเอียด

name_sum1

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน (สพฐ.)

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

ขอมูลดําเนินงาน
• ลําดับขัน้ตอนการดําเนินงาน
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http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2016/02/name_sum1.xls
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/flowchart.pdf
https://ar.kpru.ac.th/


คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หน า 2
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมดอายุวันที่ : 2023-06-22 23:07:23

• คําสัง่แตตัง้คณะกรรมการดําเนินงานฯ คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เลขที่ 286/2555 ลง 13
มีนาคม 2555

ประเภทการฝึกอบรม คูมือ หลักสูตร
ใบกิจกรรม การศึกษาคนควาดวยตน

เองกอนการฝึกอบรมฯทุกหลักสูตร (สง
วันปฐมนิเทศกับวิทยากรประจํากลุม)

1. วิทยฐานะผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ
2.วิทยฐานะผูอํานวยการและรองผูอํานวยการเชี่ยว
ชาญ

3. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

4. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

การชําระเงิน

ประเภทการฝึกอบรม วิธีการชําระเงิน

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
และผอ.,รอง ผอ.เชี่ยว
ชาญ

ชําระคาลงทะเบียนลวงหน า จํานวนเงิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) โดยโอนเงินเขา
บัญชี 685-001667-3 ชื่อบัญชีนางมาริตา จิตชู ประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ
และสงหลักฐานการชําระเงินสงโทรสาร (Fax ) หมายเลข 055-706518 หรือชําระเงิน
ดัวยตนเองที่ฝ ายการเงินอาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 ประเภท วิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ และ
ผอ.,รอง ผอ. ชํานาญกา
รพิเศษ

 ชําระคาลงทะเบียนลวงหน า จํานวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน)โดยโอน
เงินเขาบัญชี 685-001667-3 ชื่อบัญชีนางมาริตา จิตชู ประเภทออมทรัพย
ธนาคารกรุงเทพ และสงหลักฐานการชําระเงินสงโทรสาร (Fax ) หมายเลข
0-5570-6518 หรือชําระเงินดัวยตนเองที่ฝ ายการเงิน อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ขอมูลรายชื่อ (กรุณาตรวจสอบรายชื่อกอนชําระเงิน)

ตรวจสอบรายชื่อ >>

สถานะการดําเนินงานname_sum

หลักสูตรที่เปิดอบรม รุน
ที่ วันที่จัดการอบรม รายชื่อ หมายเหตุ

1.ครูชํานาญการพิเศษ
2.ครูเชี่ยวชาญ
3.ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
4.ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
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วันที่ 3-4-10  มิ.ย. 2560
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http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/command.docx
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/command.docx
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/download.png
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/pdf_1.2.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/workshop_activity_m1.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/pdf_2.1.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/pdf_2.2.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/workshop_activity_m2.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/pdf_3.1.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/pdf_3.2.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/workshop_activity_t1.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/pdf_4.1.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/pdf_4.2.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2015/07/workshop_activity_t2.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2016/06/name_sum6.xls
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2017/09/name_sumlast3.xls
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2017/04/doc_21.pdf
http://edu.kpru.ac.th/home/wp-content/uploads/2017/04/doc_21.pdf
https://ar.kpru.ac.th/


คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หน า 3
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมดอายุวันที่ : 2023-06-22 23:07:23

หมายเหตุ

1. การเปิดการอบรมใน 1 รุน จะตองมีผูเขารับการอบรมไมน อยกวา 80 คน โดยเฉลี่ย เป็นกลุมๆละ
40 คน
และถาจํานวนผูเขารับการอบรมไมครบอาจเลื่อนวันอบรมไปกอน
2. ผูมีรายชื่อมีสิทธิ ์อบรมฯแตละทานจากประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โปรดมาชําระคาอบรม
โดยดวน!!!
3. รายชื่อแตละรุนจะพิจารณาลําดับจากการชําระคาอบรม
4. เตรียมรูปขาราชการ 1 น้ิว จํานวน 1 รูป และสําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ใบ เพื่อแนบประวัติผูเขารับ
การพัฒนา

ติดตอสอบถาม : สํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โทร.055-706555 ตอ 2

010 หรือ 084-6246951 (คุณมาริตา)  หรือ 088-2720216 (คุณวิราพัตร)

 

ผูรายงาน : sattrawut kimiphan

วันที่ : 2017-09-26

https://ar.kpru.ac.th/?page_id=198&lang=TH
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https://ar.kpru.ac.th/?page_id=198&lang=TH
https://ar.kpru.ac.th/

