
 

 
 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขท่ี : 2571                        
วันท่ี : 13  มิถุนายน  2565   
เวลา : 09:12 น. 

 เลขท่ีส านักบริการวิชาการฯ 508/15  มิถุนายน  2565  



 เลขหนังสือผู้ส่ง : อว1616.06/ว0600                          
 ลงวันท่ี : 13  มิถุนายน  2565 
 จาก : คระครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
 ถึง : อธิการบด ี
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
 ช้ันความลับ : ปกติ 
 ช้ันความเร็ว : ปกติ 
 เอกสารต้นเรื่อง : 1.F000069542.jpg   , 
  ค ำสั่ง 

 

 

ควำมเห็น/ข้อสั่งกำรที่ 1  
 เรียน รองอธิการบดฝี่ายวางแผน ประกันคณุภาพการศึกษา และ
บริการวิชาการ 
เพื่อโปรดพิจารณา ควรมอบ ผศ.ดร.ปาริชาติ เตชะ ผศ.ดร.ไตรรงค์ 
เปลี่ยนแสง ควรแจ้งคณะครุศาสตร์ สน.บริการวิชาการฯ  

 
( นายเอนก  บัวส าลี ) 
 หัวหน้างานธุรการ  

 13  มิถุนายน  2565  
 Signature Code : F6c4c4i3fai5HK8t6YOh 

ควำมเห็น/ข้อสั่งกำรที่ 2  
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ควรมอบและแจ้งตามเสนอ  

 
( ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนดิ ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 13  มิถุนายน  2565  

 Signature Code : F+dYcwy6DZE7pVd51DIH 

 
ควำมเห็น/ข้อสั่งกำรที่ 3  
 มอบและแจ้งตามเสนอ  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกนัคุณภาพการศึกษา และบริการ
วิชาการ  

 14  มิถุนายน  2565  
 Signature Code : F+9bY46yI7Av4F5LwDNz 
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มอบเกตุแก้ว 

  
( ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี  ตระกลู ) 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้  
 16  มิถุนำยน  2565  

 Signature Code : F6dSiKf8/51fv0m9XkfE  

 
 
    
 
   
   
  

 
 
    
 
   
   
  

 
 
    
 
   
   
  

  



 

 

 
 
 

ที่ อว ๐๖๑๖.๐๖/ว๐๖๐๐                                                          คณะครุศาสตร์                     
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                         
                          อ.เมือง จ.นครสวรรค์  ๖๐๐๐๐ 
                       ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร 
 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต  เตชะ 

  

ด้วยคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะและ
คุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กิจกรรมย่อย การพัฒนาทักษะ
การออกแบบและการจัดการเรียนรู ้ตามมาตรฐานการวิชาชีพครู  โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อเสริมทักษะและ
คุณลักษณะความเป็นครูทุกชั ้นปีตาม Model Competency  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ทั้งนี้ ทางคณะครุศาสตร์ เล็งเห็นว่าท่านมีความรู้ 
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการวิชาชีพครูกลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศึกษา ในการนี้ จึงขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้กับ
นักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณล่วงหน้ามา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
            
 

                                                                            
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง)  

          คณบดีคณะครุศาสตร์                                                             
 
 
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
(ผู้ประสานงาน รศ.ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร เบอร์  ๐๙๐-๙๗๘-๗๗๗๑) 
โทร ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๑๒๙ ต่อ ๒๑๐๐  และ ๒๑๐๒ 
โทรสาร  ๐-๕๖๘๘-๒๕๒๓    
http://www.nsru.ac.th 

mailto:rajabhat@ocirink.ac.th


 

 

 
 
 

ที่ อว ๐๖๑๖.๐๖/ว๐๖๐๐                                                           คณะครุศาสตร์                     
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                         
                          อ.เมือง จ.นครสวรรค์  ๖๐๐๐๐ 
                       ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร 
 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง 

  

ด้วยคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะและ
คุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กิจกรรมย่อย การพัฒนาทักษะ
การออกแบบและการจัดการเรียนรู ้ตามมาตรฐานการวิชาชีพครู  โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อเสริมทักษะและ
คุณลักษณะความเป็นครูทุกชั ้นปีตาม Model Competency  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ทั้งนี้ ทางคณะครุศาสตร์ เล็งเหน็ว่า
ท่านมีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน    
การวิชาชีพครูกลุ่มสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการนี้ จึงขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๖.๓๐น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณล่วงหน้ามา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
            
 

                                                                            
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง)  

          คณบดีคณะครุศาสตร์                                                             
 
 
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
(ผู้ประสานงาน รศ.ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร เบอร์  ๐๙๐-๙๗๘-๗๗๗๑) 
โทร ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๑๒๙ ต่อ ๒๑๐๐  และ ๒๑๐๒ 
โทรสาร  ๐-๕๖๘๘-๒๕๒๓    
http://www.nsru.ac.th 

mailto:rajabhat@ocirink.ac.th


 

 

 
 
 

ที่ อว ๐๖๑๖.๐๖/ว๐๖๐๐                                                          คณะครุศาสตร์                     
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                         
                          อ.เมือง จ.นครสวรรค์  ๖๐๐๐๐ 
                       ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

  

ด้วยคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะและ
คุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กิจกรรมย่อย การพัฒนาทักษะ
การออกแบบและการจัดการเรียนรู ้ตามมาตรฐานการวิชาชีพครู  โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อเสริมทักษะและ
คุณลักษณะความเป็นครูทุกชั ้นปีตาม Model Competency  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ทั้งนี้     
ทางคณะครุศาสตร์ เล็งเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการวิชาชีพครูกลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา ในการนี้ จึงขอความ
อนุเคราะห์วิทยากร คือ ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ และ ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ต่างๆให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.     
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณล่วงหน้ามา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
            
 

                                                                            
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง)  

          คณบดีคณะครุศาสตร์                                                             
 
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
(ผู้ประสานงาน รศ.ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร เบอร์  ๐๙๐-๙๗๘-๗๗๗๑) 
โทร ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๑๒๙ ต่อ ๒๑๐๐  และ ๒๑๐๒ 
โทรสาร  ๐-๕๖๘๘-๒๕๒๓    
http://www.nsru.ac.th 

mailto:rajabhat@ocirink.ac.th


 


