
 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบางบัวทอง 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748
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        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทามะกาวิทยาคม 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
  (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
  (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
  (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลวงวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนคงทองวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบรรหาร-แจมใสวิทยา 5 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนอูทอง 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวิทย" 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
  (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
  (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสองพ่ีนองวิทยา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
  (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



 
ท่ี อว 6502.0601/ว 890               คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
        วิทยาเขตกําแพงแสน นฐ 73140  
 

                         23 ธันวาคม  2562 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โทร. 034-352-748



                                        
สวนงาน        คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทร. 3571-4   
ท่ี   ท่ี อว 6502.0601/ว 890                               วันท่ี 23  ธันวาคม  2562   
เรื่อง   ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 
    
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ดวยคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จะจัดโครงการ
โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนําเสนอนิทรรศการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูในภาพรวมตลอดป
การศึกษา 2562 และแลกเปลี่ยนขอมูลของโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนเปนเวที    
ใหนิสิตไดแสดงผลงานของตนเองขณะฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ในการนี้คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใครขอ
เชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลผลการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครู           
ในปการศึกษาท่ีผานมา พรอมท้ังให เ กียรติ เขารับเกียรติบัตรเ พ่ือแสดงความขอบคุณจากคณบดี                     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และขอความอนุเคราะหทานอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีทําหนาท่ีในดูแลนิสิต            
ฝกประสบการณวิชาชีพครู เขารวมประชุมในกลุมของอาจารยพ่ีเลี้ยงในแตละสาขาวิชาเอก และนิสิต             
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานท่ีไดดําเนินการไป เพ่ือใหคณะกรรมการไดขอมูล   
รอบดานตามกําหนดการท่ีแนบมา ในวันศุกร ท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา08.00–12.00 น.                       
ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ ขอใหสถานศึกษาสงแบบตอบรับหรือแจงขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการกลับมายังเลขานุการ
คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล เบอรติดตอ 088-1492823/อีเมล 
kpshsh@ku.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 17 มกราคม 2563  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

   
 
                                                                            
                      
 (รองศาสตราจารย ดร.วินัย   พูลศรี) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 

บันทกึข้อความ 
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