โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559
1.วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน โดยการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน เพื่อให้มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูครบ 9 มาตรฐาน ภายในปี พ.ศ.2560
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
2.1 เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือ
ฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน โดยได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภาแล้ว หรือ
2.2 เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค) ที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้
การรับรอง
3. หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีส่าหรับครู
หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้
หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาส่าหรับครู
หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู

จ่านวน 50 คน / ห้อง
จ่านวน 50 คน / ห้อง
จ่านวน 50 คน / ห้อง
จ่านวน 50 คน / ห้อง
จ่านวน 50 คน / ห้อง
จ่านวน 50 คน / ห้อง
จ่านวน 50 คน / ห้อง
จ่านวน 50 คน / ห้อง
จ่านวน 50 คน / ห้อง

4. กาหนดการเปิดรับสมัครและวิธีการสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันนีเ้ ป็นต้นไป
4.1 สมัครทางไปรษณีย์
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร (แบบ ส.1) พร้อมเอกสารการสมัครและหลักฐานการโอนเงิน มาได้ที่
นางสาวลักขณา จันทร์โชติพัฒนะ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
4.2 สมัครด้วยตนเอง
ณ ห้อง ศษ.3218 ส่านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามวันและเวลาราชการ
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5. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัคร (แบบ ส.1) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย และแสดงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ดังนี้
1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน หรือส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ส่าเนาถูกต้อง
2. ส่าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง
3. ส่าเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือรับรองส่าเนาถูกต้อง
4. ส่าเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน การทดสอบ หรือ
การฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง
5. กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 ให้แนบวุฒบิ ัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย
การฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเองจากเว็บไซต์ของคุรุสภา พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส่าเนาถูกต้อง
6. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คุรุสภาให้การรับรอง
ผู้สมัครจะต้องมาด่าเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภา ก่อนเข้า
รับการฝึกอบรม เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม ณ หน่วยฝึกอบรมนั้น ๆ
5.2 ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรทีม่ กี ่าหนดการฝึกอบรมในวันและเวลาที่ซ้่าซ้อนกันไม่ได้
เด็ดขาด แม้จะซ้่าซ้อนกันเพียงวันเดียวก็ตาม
5.3 ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และด่าเนินการตามข้อ 5.1-5.2 ในแบบฟอร์ม
ใบสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 2 หรือไม่ด่าเนินการตามข้อ 5.1 – 5.2 ให้ถือว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
(เอกสาร 1 ชุด ต่อการสมัคร 1 หลักสูตร)
6. ค่าสมัครฝึกอบรมและการชาระเงิน
ค่าสมัครฝึกอบรมหลักสูตรละ 2,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
การช่าระเงิน สามารถช่าระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ช่าระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีชื่อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่บญ
ั ชี 537-2-04447-8 ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขา ม.ศิลปากร-พระราชวังสนามจันทร์
(กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร)
2. ช่าระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง ศษ.3218 ส่านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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7. กาหนดการจัดฝึกอบรม
อบรมจ่านวน 60 ชั่วโมง เวลาอบรม 9.00-16.00 น. โดยมีก่าหนดการจัดฝึกอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1
หลักสูตร
วันที่อบรม
4 จิตวิทยาส่าหรับครู
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 กุมภาพันธ์ และ 4-5 มีนาคม 2560
6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 กุมภาพันธ์ และ 4-5 มีนาคม 2560
9 ความเป็นครู
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 กุมภาพันธ์ และ 4-5 มีนาคม 2560
1 ภาษาและเทคโนโลยีส่าหรับครู
11-12, 18-19, 25-26 มีนาคม และ 1-2, 8-9 เมษายน 2560
3 การจัดการเรียนรู้
11-12, 18-19, 25-26 มีนาคม และ 1-2, 8-9 เมษายน 2560
5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
11-12, 18-19, 25-26 มีนาคม และ 1-2, 8-9 เมษายน 2560
รุ่นที่ 2
หลักสูตร
2 การพัฒนาหลักสูตร
7 การวิจัยทางการศึกษา
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1 ภาษาและเทคโนโลยีส่าหรับครู
4 จิตวิทยาส่าหรับครู
5 การวัดและประเมินผลการศึกษา

วันที่อบรม
22-23, 29-30 เมษายน และ 6-7, 13-14, 20-21 พฤษภาคม 2560
22-23, 29-30 เมษายน และ 6-7, 13-14, 20-21 พฤษภาคม 2560
22-23, 29-30 เมษายน และ 6-7, 13-14, 20-21 พฤษภาคม 2560
27-28 พฤษภาคม และ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 มิถุนายน 2560
27-28 พฤษภาคม และ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 มิถุนายน 2560
27-28 พฤษภาคม และ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 3
หลักสูตร
6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
7 การวิจัยทางการศึกษา
9 ความเป็นครู

วันที่อบรม
1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 กรกฎาคม 2560
1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 กรกฎาคม 2560
1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 กรกฎาคม 2560

ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สามารถเลือกอบรมได้ 2 หลักสูตรที่วันอบรมไม่ซ้าซ้อนกัน
เช่น

เลือกอบรมรุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ 4 และหลักสูตรที่ 3
เลือกอบรมรุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 2 และหลักสูตรที่ 5
เลือกอบรมรุ่นที่ 3 หลักสูตรที่ 9 เป็นต้น

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือรวมรุ่นการฝึ กอบรมในกรณีที่มีจ่านวนผู้สมัครฝึกอบรมใน
แต่ละรุ่น/ หลักสูตรไม่ถึง 30 คน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคืนเงินค่าสมัครกรณียกเลิกการอบรมเพียงกรณีเดียว
เท่านั้น และผู้สมัครฝึกอบรมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
2. ผู้เข้ารับการอบรมกรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยฝึกอบรม
8. สถานที่ฝึกอบรม
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ห้องอบรมจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.educ.su.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034-258813 /E-mail: aimer_j@hotmail.com
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แบบ ส.1
เลขที่สมัครฝึกอบรม
...........................................

ใบสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา
ปีการศึกษา.....2559......หน่วยฝึกอบรม.........มหาวิทยาลัยศิลปากร.......................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ข้อมูลผูส้ มัครเข้ารับการฝึกอบรม
ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
1.1 ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
1.2 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้...............................................................................................................................................................................
ตาบล/แขวง....................................................... อาเภอ/เขต......................................................... จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์........................................................ โทรศัพท์มือถือ.............................................................
1.3 วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด............................................................................................................สาขาวิชา.............................................................................
จากสถาบันการศึกษา …….......................………............................................................................ ..............................................................
สาเร็จการศึกษาเมื่อวันที่.............. เดือน......................... พ.ศ................. คะแนนสะสมเฉลี่ย............................................................
1.4 ผ่านการรับรองความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุ ภา จานวน...............................มาตรฐาน โดยวิธี ดังนี้
เทียบโอน ได้แก่ มาตรฐานที่..........................................................................................................................................................
ทดสอบ ได้แก่ มาตรฐานที่.............................................................................................................................................................
ฝึกอบรม ได้แก่ มาตรฐานที่..........................................................................................................................................................
สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง

จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน…………………………..……….สาเร็จการศึกษาเมือ่ วันที่........เดือน.........................พ.ศ.........
ได้แก่ มาตรฐานที่....................................................................................................................................................
2. ข้อมูลการสมัครฝึกอบรม
2.1 หน่วยฝึกอบรม (ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษา).............................มหาวิทยาลัยศิลปากร..........................................................
2.2 หลักสูตรที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ระบุชื่อหลักสูตร)................................................................รุ่นที.่ ..............................
กาหนดการฝึกอบรม...........................................................................................................................................................
เวลาที่อบรม....................................................................................................รวมชัว่ โมงอบรมตลอดหลักสูตร 60 ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้า
ไม่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

ลงลายมือชื่อ.......................................................................ผู้สมัครฝึกอบรม
(.......................................................................)
.............. /........................... /..................

หลักฐานประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
2. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
3. สำเนำปริญญำบัตรและใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
4. สำเนำวุฒิบัตรรับรองควำมรู้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูของคุรุสภำ โดยกำรเทียบโอน กำรทดสอบ หรือกำรฝึกอบรม หรือ
5. กรณีใช้ผลกำรฝึกอบรม ปีกำรศึกษำ 2558 ให้แนบสำเนำวุฒิบัตรรับรองควำมรู้ฯ โดยกำรฝึกอบรม หรือประกำศผล
กำรผ่ำนกำรฝึกอบรมที่มีรำยชื่อของตนเองจำกเว็บไซต์ของคุรุสภำ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง หรือ
6. กรณีสำเร็จหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมกำรคุรุสภำให้กำรรับรอง จะต้องมำดำเนินกำร
ขอรับเอกสำรหลักฐำนในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ณ สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ก่อนเข้ำรับกำรฝึกอบรม

