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หน้า ๑
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 32
เป้าประสงค์ที่ .....๔.2-1..... ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพที่ ...................
( ) เดิม ( ) ต่อเนื่อง ( ) ใหม่
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

ความสอดคล้อง
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพค.) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทาหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐
บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๒๗ แห่ง
เป็นหน่วยดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมเป็นหน่วยพัฒนาในครั้ง
นี้ โดยจะดาเนินโครงการอบรม ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ชานาญการพิเศษ และหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามวิสัยทัศน์ใน
การบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ คือ เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิง และคลัง
ความรู้ทางวิชาการศึกษาศาสตร์ของประเทศที่ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
๒. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
๓. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ
๔. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้บริการวิชาการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) และ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1 – 23 พ.ย. 61
1 – 23 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
1 – 4 ธ.ค. 61
4 – 14 ธ.ค. 61
14 – 28 ธ.ค. 61

กาหนดการ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์
Teacher-edu.buu.ac.th หรือ https://goo.gl/jTnfnu
และผู้สมัครต้องแจ้งต่อ สพม./สพป. หรือต้นสังกัดด้วย
รับชาระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
อบรมตามหลักสูตร
ประเมินผลสัมฤทธิ์และประเมินโครงการ
จัดทารายงานโครงการ

*หลักสูตรอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 4 วัน 8.00 - 18.00 น. ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
**หลักสูตรอบรมวิทยฐานะชานาญการพิเศษ 4 วัน 8.00 - 16.00 น. ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
สถานที่ดาเนินการ
โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 3๐ - ๔๕ คน
– ครูชานาญการพิเศษ 200 คน
– ครูเชี่ยวชาญ 40 คน
– ผอ./รอง ผอ.ชานาญการพิเศษ 40 คน
– ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ 40 คน
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน (หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้)
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
คณะกรรมการบริหารโครงการ
๑. ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
๒. ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
๓. ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต
๔. ดร.คงรัฐ นวลแปง
๕. ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
๖. อาจารย์วัฒนพร จตุรานนท์
๗. นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
2. ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม

หน่วยวัด
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

วิธีการประเมิน
๑. สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์

๒. ทดสอบ

แบบทดสอบ
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กาหนดการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน (ต่อ)
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ(ต่อ)
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู (ต่อ)
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
๑๖.00 - ๑7.๐๐ น. ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
หมายเหตุ กาหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. ของทุกวัน

หน้า ๕
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กาหนดการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐9.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑6.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐9.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – 16.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐9.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – 16.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐9.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – 16.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
๑6.00 - ๑7.๐๐ น. ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ – ๓
หมายเหตุ กาหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. ของทุกวัน

หน้า ๖
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กาหนดการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน (ต่อ)
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑5.00 น. น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
15.๐๐ - ๑8.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การนาเสนอแนวทางการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ พัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการ
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑5.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการ (ต่อ)
15.๐๐ - ๑8.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การนาเสนอแนวทางการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑5.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู(ต่อ)
๑5.00 - ๑6.3๐ น. ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
หมายเหตุ กาหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. ของทุกวัน

หน้า ๗
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กาหนดการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑8.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม
และการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑8.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม
และการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
วันที่4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑5.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
๑5.00 - ๑6.3๐ น. ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ – ๓
หมายเหตุ กาหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. ของทุกวัน

หน้า ๘
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครสารองที่นั่งออนไลน์ได้ทเี่ ว็บไซต์โครงการ http://teacher-edu.buu.ac.th/web/
หรือ https://goo.gl/jTnfnu (เปิดสารองที่นั่ง 1-23 พ.ย.61)
2. ผู้สมัครยื่นแบบคาขอเข้ารับการพัฒนาผ่านต้นสังกัด ดาวน์โหลดแบบคาขอเข้ารับการพัฒนาที่
http://teacher-edu.buu.ac.th/web/
3. ผู้สมัครชาระค่าลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (รับชาระ 1-23 พ.ย.61) โดย
(1) ชาระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยด้วยแบบชาระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
(2) ชาระผ่าน KTB Online ตามคูม่ ือแนบท้าย
* สามารถตรวจสอบสถานะการชาระค่าลงทะเบียนได้หลังชาระ 3 วันทาการ
4. ตรวจสอบสถานะการสารองที่นั่ง ตรวจสอบคุณสมบัติ และ ชาระค่าลงทะเบียนได้ที่
5. ผู้สมัครเตรียมเข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลดสิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมผ่านเว็บไซต์โครงการ
6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 26 พ.ย. 61 เว็บไซต์โครงการ
หรือ https://goo.gl/xA6yYa
7. เข้ารับการพัฒนา 1-4 ธ.ค. 61
หลังชาระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและกาหนดการ
อบรมก่อนชาระเงินค่าลงทะเบียน
ติดต่อโครงการ
Facebook และ Line ID : @teacherbuu
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โทร. 080-0962628 E-mail : sirawan@buu.ac.th
ดร.อรทัย เอี่ยมสอาด โทร. 099-5949520

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบคำขอกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
(สำหรับผูท้ ี่ต้องกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยบูรพำ เท่ำนั้น)
ชื่อ-สกุล .................................................................................................................. เลขประจำตัวประชำชน …………………………………………………
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ครู

โรงเรียน ...................................................................................................

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ...................................................................................................................
หลักสูตรที่ต้องกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ
o ชำนำญกำรพิเศษ
o เชี่ยวชำญ
สถำนะตำมคุณสมบัติ

มีวิทยฐำนะชำนำญกำร เมื่อ................................................................(ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันเข้ำรับกำรพัฒนำ)

มีวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ เมื่อ................................................................ (ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถึงวันเข้ำรับกำรพัฒนำ)
 ผลงำนผ่ำนแล้ว

 ผลงำนอยู่ระหว่ำงพิจำรณำ

 ยังไม่ได้ส่งผลงำน

ต้องกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ ณ  มหำวิทยำลัยบูรพำ โครงกำรครั้งที่ ............... ระหว่ำงวันที่........................................................................

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้
ลงชื่อ .........................................................................
.......................................................................................................................................
(.......................................................................)
..........................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................
วันที่........เดือน ........................ พ.ศ. .............

แบบชำระค่ำลงทะเบียน
โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 32
1 – 4 ธันวำคม 2561 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

ส่วนที่ 1
(สำหรับผู้สมัคร)

Product Code : 8916
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................................................(โปรดระบุคานาหน้า)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Ref.1) : -- ( 10 หลัก )

0
รหัสหลักสูตรอบรม เลือกได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น (Ref.2) : 

( กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข 01 / 02 / 03 / 04 เท่านั้น)

สังกัด (โปรดระบุต้นสังกัด) (Ref.3) ……………………....................................................................
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

จำนวนเงิน

01
02
03
04

ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (รับ 200 ท่าน ชาระภายใน 1-23 พ.ย. 2561 เท่านัน้ )
ครู
) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รับ 40 ท่าน ชาระภายใน 1-23 พ.ย. 2561 เท่านั้น)
ผอ./รอง ผอ. วิทยฐานะชานาญการ(รับ 40 ท่าน ชาระภายใน 1-23 พ.ย. 2561 เท่านั้น)
ผอ./รอง
) เท่านั้น) ผอ. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รับ 40 ท่าน ชาระภายใน 1-23 พ.ย. 2561 เท่านั้น)
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) )
จำนวนเงิน (ตัวเลข)

4,000.00
5,000.00
4,000.00
5,000.00

เงื่อนไขกำรสมัครและชำระค่ำลงทะเบียน

 ข้าพเจ้าผ่านการตรวจคุณสมบัติจากต้นสังกัดแล้ว

- แบบชาระนี้ใช้สาหรับผูส้ มัครที่ต้องการชาระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
ครั้งที่ 32 วันที่ 1-4 ธ.ค. 2561 รับชาระค่าลงทะเบียนวันที่ 1-23 พ.ย. 2561
เท่านั้น กรุณาแจ้งชื่อในระบบลงทะเบียน ทางเว็บไซต์ http://teacheredu.buu.ac.th ก่อนชาระเงิน
- สามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียง 1 หลักสูตร
- โปรดตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 32 ในวันที่ 26 พ.ย.
2561 ทางเว็บไซต์ http://teacher-edu.buu.ac.th
- หลังชาระค่าลงทะเบียนแล้วหากไม่เข้าร่วมโครงการตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใด ๆ
- กรุณานาหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันรายงานตัวเข้าร่วม
โครงการ

 ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขการสมัครแล้ว
จึงชาระค่าลงทะเบียนในครั้งนี้



ลงชื่อ............................................................ผูส้ มัคร
วันที่...............................................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
ผู้รับเงิน.................................................................
วันที่............................................
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

แบบชำระค่ำลงทะเบียน
โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 32

คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ชื่อ-นามสกุล .....................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Ref.1) :--
0
รหัสหลักสูตรอบรม (Ref.2) : 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

สังกัด (Ref.3) ………………………………………..
จำนวนเงิน (ตัวเลข)

ส่วนที่ 2
(สำหรับธนำคำร)

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด(มหำชน)

Product Code : 8916 (10/10)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร

*** ชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ***

การชาระค่ าลงทะเบียนผ่ าน
NETBANK

กรอกรหัสบัญชี
โครงการ 8916

ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง

หมายเลขบัญชี
ของผู้อบรม

วิทยฐานะเกณฑ์ เก่ า
1.กรอกเบอร์ โทรศัพท์
2. รหัสหลักสูตร 01,02,03,04
3. สังกัด สพป. /สพม.(ระบุ)

วิทยฐานะเกณฑ์ ใหม่ (คูปองครู )
1. กรอกเบอร์ โทรศัพท์
2. รหัสหลักสูตร ให้ ระบุ ID 2 หลัก
3. สังกัด ให้ ระบุหลักสูตรที่สังกัด 9
หลัก และรหัสรุ่ น 3 หลัก
เช่ น 612031009-009

หมายเลขบัญชีของ
ผู้อบรม

วิทยฐานะเกณฑ์ ใหม่ (คูปองครู )
1. กรอกเบอร์ โทรศัพท์
2. รหัสหลักสูตร ให้ ระบุ ID 2 หลัก
3. สังกัด ให้ ระบุหลักสูตรที่สังกัด 9
หลัก และรหัสรุ่ น 3 หลัก
เช่ น 612031009-006

อย่ าลืม! เก็บหลักฐานการโอนเพื่อแจ้ ง
โครงการ/หลักสูตร

