
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดน้ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 50 ได้แก่ หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2560  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (วันแรก     
ในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องน าเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี ้
๑) ตัวช้ีวัดหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่ท่านเป็นครผูู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรูท้ี่ท่านเป็นครผูู้สอน 

๓.  กรอกทะเบียนประวัตผิู้เข้ารบัการพัฒนา และน าสง่ในวันแรกของการพฒันา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหต ุ -    สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ ๐๘๕-๐๖๔๙๓๖๙ 

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพเิศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
โดยน ามาช าระในวันแรกของการพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  
หลักสตูรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย         

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 
ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูช านาญการพิเศษ 
            หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

       ๑.๑ การวิเคราะห์และพฒันาหลักสูตร 
       ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 

                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
                 ๒.๑ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

๒.๒ การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบรหิารจัดการช้ันเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

             ๒.๕ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
ส่วนท่ี ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา  
             คุณภาพการปฏิบัติงานของครูช านาญการพิเศษ 
             หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ ความเป็นครู 
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพือ่สร้างเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
                  ๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

                  ๔.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
๒.  น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากข้อ ๑ สรุปสรา้งองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย  บทน า   
     เน้ือเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑-๔    
     ตามล าดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่มในวันปฐมนิเทศ 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ห้อง 201 

ระหว่างวันท่ี 18 – 21 มกราคม 2560  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๒๐1 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน 

1 นางกวิสรา ศรีศักดา เตรียมอุดมศึกษา 
2 นางสาวเพทาย บุณยรัตพันธ์ุ เตรียมอุดมศึกษา 

3 นางจ าเริญ นาคอุไร เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4 นายศุภนัชญ์ บุญปลอด เบญจมราชาลัยนพระบรมราชูปถัมภ์ 

5 นายชาลี ครองศักดิ์ศิร ิ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
6 นายดรณ์ สุขอนันตกุล มัธยมวัดสิงห ์
7 นางษิรากร ซีโฮ ่ มัธยมวัดสิงห ์

8 นายเกริกกุล เลาหะพานิช บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ 
9 นางสาวสาวิตร ี จุ้ยทอง บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ 

10 นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล สตรีศรสีรุิโยทัย 
11 นางสาวอรวรรณยา ภาคค า วชิรธรรมสาธิต 
12 นายสุธี ผลด ี ศรีบุณยานนท ์
13 นางสาวธัญญาวด ี พนมเขต บางบ่อวิทยาคม 

14 นายสมภพ ดวงชอุ่ม มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 
15 นางสาวเกศินี เพ็ชรรุง่ บ้านนา "นายกพิทยากร" 

16 นางสาวอุษณีย ์ น้อยศร ี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
17 นางสุธาทิพย ์ ผลไสว กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
18 นางสาวสาวิตร ี น้อยพิทักษ ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
19 นางสุรรีัตน์ อักษรประดิษฐ ์ สมุทรสาครวิทยาลัย 

20 นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล สมุทรสาครวิทยาลัย 

21 นางจอมใจ ทบัทองด ี สมุทรสาครวิทยาลัย 

22 นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมล สมุทรสาครวิทยาลัย 

23 นายชลนธี อักษรประดิษฐ ์ สมุทรสาครวิทยาลัย 

24 นางเปรมจิต กล่อมสุข มหาวชิราวุธ จ.สงขลา 
25 นางบุษบา แย้มศร ี แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสงัขะวัฒน 4อุปถัมภ์" 



ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
26 นางใกลรุ้่ง จัมปะโสม สว่างอารมณ์วิทยาคม 
27 นางรพีพรรณ ท้วมทองด ี สว่างอารมณ์วิทยาคม 
28 นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม สว่างอารมณ์วิทยาคม 

29 นางสาวนฤมล จุลมสุิก สว่างอารมณ์วิทยาคม 

30 นางอโนชา สวรรคโลก สว่างอารมณ์วิทยาคม 

31 นายจักรกฤษ แกมเงิน ลานสักวิทยา 
32 นางสาวแสงเดือน อมรหัต วัดราษฎร์ศรัทราธราม 

33 นางภาวิณี แท้สูงเนิน วัดตปะโยคาราม 
34 นางสาวล าพงึ พันธ์ุศรี บ้านรางทอง 
35 นางสาวอัญชุล ี ฉัตรพุก วัดชมนิมิตร 
36 นายสหภพ ฝาดแสนศร ี วัดชมนิมิตร 
37 นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง วัดชมนิมิตร 
38 นางจุฑาภรณ์ จิตณรงค์ บ้านวังน้ าเขียว 
39 นางสาวดารากร วิเศษ อนุบาลบางสะพาน 

40 นางสาวรักชนก โสภักต ์ วัดโป่งแรด (ปคุณวิทยาคาร) 
41 นางสาวอัจฉราพร สายนาค บ้านน้ าเคิม 

42 นางสุวรรณี ภาษาไทย นุ่มประสงค์วิทยา 
43 นางสาวจารุวรรณ ภู่ระหงษ์ วัดดอนหวาย 
44 นางสาวณัฐธิชานันท์ ภูสีเงิน วัดดอนหวาย 
45 นางสาวศิริพร บุญเรือง วัดดอนหวาย 
46 นางสาวดวงฤดี บุญโกมล วัดดอนหวาย 
47 นางวราภรณ์ อินต๊ะปัญญา วัดงิ้วราย 
48 นางสาวพนิดา จิรสัตยาภรณ์ วัดประชานาถ 
49 นางสาวนุสรา เทียวประสงค์ วัดประชานาถ 
50 นายประจวบ ด ารงค์สทธิพงศ์ ธนสิทธ์ิอนุสรณ์ 
51 นางบุบผา รังษิปญัญาภรณ์ ธนสิทธ์ิอนุสรณ์ 
52 นางสลิตตา มะโนวัฒนา วัดนางแก้ว 
53 นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ วัดนางแก้ว 
54 นางวัชรี น้อยเสนีย์ ไทยรัฐวิทยา 95 
55 นางสาวรัฐนันท ์ กู้หล ี บ้านหนองแขม 
56 นายค ารณ ศรีสวัสดิ ์ บ้านหนองบัวทอง 
57 นางสาวนฤมล เนียมหอม  ทุ่งมหาเมฆ 



ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
58 นายจงลกัษณ์ ชูปัญญา สมุทรมณีรัตน์ 
59 นางวาสิน ี บุญเพ็ญ วัดเจ็ดริ้ว 
60 นางสาวสุนสิา จ ารสัเรืองรอง บ้านบางน้ าจืด 
61 นายเปี๊ยก คล้ายนุ่ม ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุร ี"สามสงฆ์ทรงพระคุณ" 
62 นายสมพร มาตย์สุริย ์ กศน.อ าเภอเมืองเลย 
63 นางจ านงค์ มีศิร ิ วัดปลาไหล 
64 นางสาวศิรินภา ค าเรืองโคตร ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพ 157 
65 นางสาวรัชตวรรณ พิมพ์เสน บ้านพุดตาเพชร 
66 นางสาวปาริชาติ เชียงสกลุ บ้านมุกกะสงั 
67 นายประวิทย ์ ค าพุ่ม บ้านหนองผักหนอก 
68 นางสุภาพร ค าพุ่ม บ้านหนองผักหนอก 
69 นายพยนต ์ เหนือโท บ้านซับสนุ่น 
70 นางสาวหยาดนภา สลาม บ้านซับสนุ่น 

 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  26 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9 

     
                                                      
 

                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารยผ์ดุง  พรมมูล) 
           ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


