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การศึกษา 
  ระดับอนุบาลจนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๖  (ม.ศ. 5 เดิม) จากโรงเรียนเซ็นตโยเซฟคอนแวนต   

ครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๒๙    
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๓๑  
ระดับปริญญาเอก (Ed.D) สาขา Educational Studies จาก University of Northern Colorado,  
USA, April 2007( ทุนรัฐบาลไทย )  
 

รางวัลและเกียรติคุณท่ีไดรับ 

1. บุคลากรดีเดนสายวิชาการ ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒ ดานบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. ขณะที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกไดรับรางวัล 
- Academic Excellence in the School of  Teacher Education  จาก  College of  

Education,University of Northern Colorado.(UNC) 
- The Graduate Academic Excellence  จาก  Center for International Education, 

University of Northern Colorado, 14 April 2006 (๒๕๔๙) ในฐานะนักเรียนตางชาติ
ดีเดน จากหนวยงานดูแลนักเรียนตางชาติของ UNC. 

- The Outstanding Service Award จาก  Center for International  Education, 
University of Northern Colorado 14 April 2006 (๒๕๔๙)   เน่ืองจากตลอดระยะเวลา  4 ป
เต็มที่เรียนอยูใน UNC.  
ผศ.ดร.ศศิธร  จางภากร  ไดรับหนาที่อาสาสมัคร  ชวยงานการเผยแพรและจัดกิจกรรมทางดาน 

วัฒนธรรมไทย  และเปนผูนําในการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมไทยใหเปนที่ยอมรับของชาวตางชาติ  นอกจากนี้ยัง
ทําหนาที่เปนผูใหคําแนะนําแกนักเรียนไทยที่มาศึกษาในเมืองกรีลี มลรัฐโคโลราโด  ทั้งในดานการเรียนและการใชชีวิตใน
ตางแดน  อันกอใหเกิดความรวมมือกันในหมูนักเรียนไทยในการจัดทํากิจกรรมเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจในความเปน
ไทยผืนแผนดินไทย  และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
เขาทํางานเปนอาจารย ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ต้ังแตป

การศึกษา ๒๕๓๑ เปนอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
ตําแหนงลาสุดกอนเขารับตําแหนงอาจารยใหญ  ดํารงตําแหนงรองอาจารยใหญฝายประกันคุณภาพและวิเทศ

สัมพันธ  และเปนอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
 
เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและกลับมารับราชการในปพ.ศ.๒๕๕๒ ไดรับเกียรติบัตรบุคลากรดีเดนสาย

วิชาการประจําป  ๒๕๕๒  ดานบริการวิชาการ  จาก  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผศ.ดร. ศศิธร  จางภากร  
เปนอาจารยของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  มาเปนเวลา  ๒๒  ป  ไดรับ
ความไววางใจใหดํารงตําแหนงตาง ๆ นอกเหนือจากการเปนอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ดังน้ี 
 -  กรรมการอํานวยการบริหารโครงการการศึกษานานาชาติ    

-  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครองและครูฯ   
-  เลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครองและครูฯ   



-  กรรมการและผูชวยเลขานุการโครงการความรวมมือทางวิชาการโรงเรียนในเครือขายโรงเรียนสาธิตแหง   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-  กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผน   
-  อาจารยนิเทศการสอนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษโครงการการศึกษาพหุภาษา 
-  รองประธานงานวิชาการระดับประถมศึกษา     
-  ที่ปรึกษางานวิชาการระดับประถมศึกษา     
-  รองประธานคณะกรรมการงานบริการวิชาการ     
-  กรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู - การศึกษา
พิเศษ  (ภาคพิเศษ) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา  สาขาสังคมศาสตร        
-  กรรมการอํานวยการบริหารโครงการการศึกษานานาชาติ    
-  กรรมการบริหารศูนยวิจัยการศึกษาเพ่ือเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ      
-  รองอาจารยใหญฝายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ    

   

 การศึกษาอบรมดูงาน 
ศึกษาอบรมดูงานระดับชาติทั้งในและตางประเทศเก่ียวกับการศึกษาหลักสูตรและการสอนอยางตอเน่ือง อาทิ   

 1.  การฝกอบรมเรื่อง  “Gifted  Education”  ณ  University  of  Northern  Colorado   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2.  การศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)   
ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ  สาธารณรัฐเกาหลี  ระหวางวันที่  ๒๐  -  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๒ 

3.  การศึกษาอบรมในประเทศ  ทางดานการสอนภาษาอังกฤษ  อาท ิ
  -  Activities  and  Supplementary  Material  to  Enhance  the   
      Primary  Classroom 
  -  Practical  Teaching  Techniques  for  Primary  School  Teacher 
  -  Innovations  and  lmplementations  in  English  Language  Teaching 
  -  Nurturing  Thinking  Minds 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 1.  โครงการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา”.  (เงินงบประมาณแผนดินรายการอุดหนุนโครงการ
พัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ).  (๒๕๕๒ - ปจจุบัน) 
 2.  โครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการใหความชวยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น  บกพรอง
ทางการเรียนรู  และออทิซึม  แบบองครวม”. (ทุนอุดหนุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยแหงชาติ  
๒๕๕๒ - ปจจุบัน) 
 3.  โครงการวิจัย  “การพัฒนารูปแบบการใหความชวยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น  บกพรอง
ทางการเรียนรู  และออทิซึม  ดานทักษะการคิด”.๒๕๕๑. พัฒนาคุณภาพวิชาการ.กทม.(ทุนอุดหนุนวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยแหงชาติ)    



 4.  โครงการวิจัยเรื่อง  “Perception  of  Teaching  Critical  Thinking  in  Reading  as  
Perceived  by  English  as  a  Foreign  Language  Teachers  in  Thailand”. 2004.University  of  
Northern  Colorado,USA 
  

งานบริการสังคม 
 1.  คณะกรรมการใหคําปรึกษาเรื่อง  การจัดต้ังสถานรับเลี้ยงเด็กออน  และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
โรงเรียนสาธิต  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จ.สกลนคร  ระหวางวันที่  ๒๘-๓๑  กรกฎาคม  
๒๕๕๒ 
 2.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาในการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  (ผลการ
ปฏิบัติและผลงานวิชาการ)  ของขาราชการ  พนักงานครู  และบุคลากรทางการศึกษาของกรมการสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 3.  อาจารยที่ปรึกษา  นักเรียนฝกงาน  Community  Service  จาก Winston  Churchill High  
School, Maryland,USA  ระหวางวันที่ ๒ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑   
 4.  ESL  Program  Volunteer  (spring 2004). East  Memorial Elementary School, 
Greeley, CO. USA 
  

5.  ESL Program  Volunteer (fall 2006 - spring 2007). Milliken Middle School, 
Milliken, CO, USA 

ผศ.ดร.ศศิธร  จางภากร  ไดรับมอบหมายในฐานะผูดูแลนักเรียนแลกเปล่ียนในโครงการแลกเปล่ียนทางการศึกษา
และวัฒนธรรม  สาธิตเกษตร โคโลราโด  และนักเรียนในโครงการภาคฤดูรอนที่  AIMS Community  College  การ
ไปทํางานท่ีเมืองกรีลีน้ีเองที่ทําให ผศ.ดร.ศศิธร  จางภากร ไดมีโอกาสพบกับ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ   ผูกอต้ังโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งหลังจากทานไดเกษียณอายุราชการแลวไปพํานักอยู  
ณ เมืองกรีลี  สหรัฐอเมริกา จึงไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณจากทาน ศ.ดร.อุบล  เรียงสุวรรณ โดยตรงในการ
ประสานงานกับทุกฝาย การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนไทยและโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง “การเปนครู”  
ซึ่งเนนการสอนแบบ Learning  by   doing และไดนําประสบการณน้ีมาใชในการทํางานตลอดระยะเวลาที่อยูใน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 


