
รายละเอียดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มี 
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ จ านวน 6 หลักสูตร 

 
1. ส่งใบแบบค ำขอรับกำรพัฒนำไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีตำมทีส่ังกดั   
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีตำมทีส่ังกดัรวบรวมรำยชื่อและน ำส่งมำยัง คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยทกัษิณ 
  
เรียน   
       คณบดีคณะศึกษำศำสตร ์
       มหำวิทยำลัยทักษิณ 
       140  ต ำบลเขำรูปช้ำง  อ ำเภอเมืองสงขลำ   
       จังหวัดสงขลำ  90110 
 
3. สอบถำมตรวจรำยชื่อผูส้มัครที่เว็บไซต์ของคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ  
    หรือทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 081-5400879 
4. โอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน)  สาขาสามแยกส าโรง (สงขลา)  
    เลขบัญชีที ่691–235949–4 ช่ือบัญชี “มหาวิทยาลัยทักษิณ”  
5. ลงทะเบยีนกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ ที ่http://www.edu.tsu.ac.th/train/index.php 
6. เมื่อลงทะเบียนกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลนส์ ำเร็จแล้ว ใหผู้้สมคัรแสกน QR Code เข้ำกลุ่มไลนต์ำมหลักสูตรที่สมัคร 
  
สอบถามข้อมูล  (ในวันและเวลำรำชกำร)  ได้ที่ 
ผศ.ดร.สิงหำ  ประสิทธ์ิพงศ์    โทร. 087-3322151 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำร และพัฒนำวิชำชีพ   
คุณศุกร์พรัตน์  รักษกำญจน์   โทร. 081-5400879    
ส ำนักคณะศึกษำศำสตร์  คณะศึกษำศำสตร ์
มหำวิทยำลยัทักษิณ ต ำบลเขำรูปช้ำง  อ ำเภอเมืองสงขลำ  จังหวัดสงขลำ  
 
ข้อตกลงและเงื่อนไข 

 คณะศึกษำศำสตร์จัดอบรมโดยใช้ระบบออนไลน์  ผ่ำน ระบบ Webex Meeting 
 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทกัษิณ มีกำรสนับสนุนคำ่อินเตอรเ์น็ตแบบเหมำจ่ำยให้แกผู่้เข้ำอบรม 

    ทุกท่ำน (ส ำหรับกำรอบรมแบบ On-line) 
 กำรจัดล ำดับผู้เข้ำร่วมอบรมฯ  จะจัดล ำดับตำมกำรช ำระค่ำลงทะเบยีนและส่งเอกสำรกำรสมัคร หำกมีผู้ช ำระ
ค่ำลงทะเบียนในหลักสตูรเกินจ ำนวนหรือเกินวันท่ีก ำหนดไว้ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจัดล ำดับที่เกินก ำหนดเป็นรอบถัดไป 

 กรุณำตรวจสอบคุณสมบตัิ ก่อนช ำระเงินค่ำลงทะเบียน หลังช ำระคำ่ลงทะเบียนถือว่ำยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของ
หน่วยพัฒนำฯ 

 หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมการอบรมตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ ์

 ก ำหนดกำรรับสมัครและจดัอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโปรดศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัทักษิณ 

 
การช าระเงินค่าอบรม 

 ประเภท วิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
ช ำระค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำ จ ำนวนเงิน 5,000 บำท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 ประเภท วิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
ช ำระค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำ จ ำนวนเงิน 4,000 บำท (สี่พันบาทถ้วน) 

 ประเภท วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ   
ช ำระค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำ จ ำนวนเงิน 5,000 บำท (ห้าพันบาทถ้วน)   

http://www.edu.tsu.ac.th/train/index.php


 
 ประเภท วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ช ำระค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำ จ ำนวนเงิน 4,000 บำท (สี่พันบาทถ้วน) 
 ประเภท วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   

ช ำระค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำ จ ำนวนเงิน 5,000 บำท (ห้าพันบาทถ้วน)   
 ประเภท วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ   

ช ำระค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำ จ ำนวนเงิน 4,000 บำท (สี่พันบาทถ้วน) 
 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  
1.1 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น                      

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รุ่นที่ 3 รหสั 6413  วันท่ี 29 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  22 กรกฎำคม 2564 
รุ่นที่ 4 รหสั 6414  วันท่ี 12 – 15  สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  9 สิงหำคม 2564 
 

1.2 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น                      
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รุ่นที่ 3 รหสั  6423  วันท่ี 29 กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  22 กรกฎำคม 2564 
รุ่นที่ 4 รหสั  6424  วันท่ี 12 – 16  สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  9 สิงหำคม 2564 
 

1.3 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น                      
วิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
รุ่นที่ 3 รหสั  6433 วันท่ี 29 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  22 กรกฎำคม 2564 
รุ่นที่ 4 รหสั  6434 วันท่ี 12 – 15  สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  9 สิงหำคม 2564 
 

1.4  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น                            
วิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
รุ่นที่ 3 รหสั  6443  วันท่ี 29 กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  22 กรกฎำคม 2564 
รุ่นที่ 4 รหสั  6444  วันท่ี 12 – 16  สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  9 สิงหำคม 2564 
 

1.5  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น                               
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
รุ่นที่ 3 รหสั  6453  วันท่ี 29 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  22 กรกฎำคม 2564 
รุ่นที่ 4 รหสั 6454  วันท่ี 12 – 15  สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  9 สิงหำคม 2564 
 

1.6  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น                              
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
รุ่นที่ 3 รหสั  6463  วันท่ี 29 กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  22 กรกฎำคม 2564 
รุ่นที่ 4 รหสั  6464  วันท่ี 12 – 16  สิงหำคม 2564 
ปิดรับสมัครภายในวันที่  9 สิงหำคม 2564 


