
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดน้ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 51 ได้แก่ หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2560  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช า นาญการพิเศษ  (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  

ระหว่างวันท่ี 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๒๐2 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

1 นางถนิมรักษ์ อัญชันบุตร รัตนโกสินทรส์มโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 
2 นายสยมภู รณชิตพาริชยกิจ เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 
3 นางพิมนิพา โลจายะ ศรีบุณยานนท ์ สพม. เขต 3 
4 นายถิรพัฒน ์ วิเชียรรัตน์ ศรีบุณยานนท ์ สพม. เขต 3 
5 นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์ ศรีบุณยานนท ์ สพม. เขต 3 
6 นายหฤษฎ์ ทรัพย์อปุถัมภ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 3 
7 นางสาวพรพิมล ณัฐสิฐโสภณ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 3 
8 นางอรอนงค์ ทองปาน ศรีบุณยานนท ์ สพม. เขต 3 
9 นายสมปอง เรืองสมสมยั วัดทรงธรรม สพม. เขต 6 

10 นางสุภาพร คงสงค์ ชิตใจช่ืน สพม. เขต 7 
11 นางสุจิตรา วันทะนะ ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 
12 นางนวล ปัญญาอินทร ์ พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 
13 นายนวัช ปานสุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 
14 นายอทิติย ์ ชูตระกูลวงศ์ หัวหินวิทยาคม สพม. เขต 10 
15 นายธงชัย จีบเจือ ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 
16 นางสาวสุนันท ์ ทองอยู ่ กระทุม่แบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 
17 นายฐิติ จิตรไพบลูย ์ อนุราชประสทิธ์ิ สพป.นนทบรุี เขต 1 
18 นายขวัญชัย อ าพันรัตน์ วัดโคกงาม สพป.สระบรุี เขต 1 
19 นายประคอง ปฏิทัศน์ วัดตปะโยคาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

20 นางรัตนา ประกอบผล บ้านคลองหลวง สพป.สมทุรปราการ เขต 1 
21 นางบังอร แก้วกองแสง วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป.สมทุรปราการ เขต 1 
22 นายภูวไนย สุขธัญญาวัฒน ์ ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 
23 นายพัลลภ สุประดิษฐ์อาภรณ์ บ้านลานคา สพป.อุทัยธานี เขต 2 
24 นางสาวพรทิพย ์ ค าพูอ่อน บ้านหนองบ่มกล้วย สพป.อุทัยธานี เขต 2 
25 นางสาวสุพรรษา พลอยแดง วัดทองหลาง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
26 นางสาวปิยนุช นาคน้อย วัดบ้านใหม ่ สพป.ราชบรุี เขต 2 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
27 นางประพิม บัวอิ่ม วัดดอนมะนาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
28 นายธัชชัย ยั่งยืน บ้านสะพานหัน สพป.สรุินทร์ เขต 3 
29 นางสุมาภรณ์ ดันงา เอกชัย สพป.สุมทรสาคร 
30 นางนัทธมน เอกนุ่ม เอกชัย สพป.สุมทรสาคร 
31 นางสาวกรรณิการ ์ นุชประเสรฐิ เอกชัย สพป.สมทุราสาคร 
32 นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไร คลองขวาง สพป.ตราด 
33 นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอ คลองขวาง สพป.ตราด 
34 นายปกรณ์ วิชิต วิทยาลัยนาฎศิลป ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
35 นายปรวัฒน ์ คุ้มบ่อ วิทยาลัยนาฎศิลป ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
36 นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
37 นายนครินทร ์ นาคนาวา ฤทธิยะวรรณาลัย 2 สพม. เขต 2 
38 นายณธรรศ บริบรูณ์ ศรีรัตนาวิทยา สพม. เขต 28 
39 นายสมชาย มิตรบ ารุง ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 
40 นางวัชราพร มิตรบ ารุง บ้านเขาล้อ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
41 นายอ านวย วิริยธรรมเจริญ แคทรายวิทยา สพม. เขต 8 
42 นายเอกลกัษณ์ เขียนบัณฑิต แคทรายวิทยา สพม. เขต 8 
43 นางสาวพิภาพร วงษ์ปัตตา บางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 
44 นางจิตรลดา ใจประสงค์ บ้านหนองประดู ่ สพป.ลพบุรี เขต 2 
45 นางยุพดี ดวงค า กศน.อ าเภอสันทราย จ.เชียงใหม ่ กศน. 
46 นางสาวอิสรีย ์ คงวัฒนเศรษฐ กศน.อ าเภอหางดง จ.เชียงใหม ่ กศน. 

 
 

 

ประกาศรายช่ือ (เพิม่เติม) ณ วันที่  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 

     
                                                      
 

                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารยผ์ดุง  พรมมูล) 
           ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


