
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 60 หลักสูตรก่อนแต่งต้ังให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช ำนำญกำรพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2560   

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และผู้อ านวยการและ          
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และ น ำส่งรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเองภำยในวันปฐมนิเทศ (วันแรกในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษจะต้องน าเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี้ 
๑) ตัวชี้วัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 

๓.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมำยเหตุ -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ๐๘๕-๐๖๔๙๓๖๙ 

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
โดยน ามาช าระในวันแรกของการพัฒนา 

- ไม่สามารถส ารองที่จอดรถได้ ขออภัยในความไม่สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



ใบกิจกรรม กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  
หลักสูตรฯ วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำแต่ละคนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำกต ำรำ เอกสำร บทควำม  งำนวิจัย         

 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยกำรเรียนรู้ ดังน้ี 
ส่วนท่ี ๑ กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีครูช ำนำญกำรพิเศษ 
            หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๑ เทคนิคกำรออกแบบกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียน 

       ๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
       ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 

                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๒ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 
                 ๒.๑ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

๒.๒ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

             ๒.๕ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
ส่วนท่ี ๒  กำรวิเครำะห์บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและวำงแผนพัฒนำ  
             คุณภำพกำรปฏิบัติงำนของครูช ำนำญกำรพิเศษ 
             หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๓ ควำมเป็นครู 
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                  ๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๔ กำรวำงแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

                  ๔.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.  น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้จำกข้อ ๑ สรุปสร้ำงองค์ควำมรู้และจัดท ำรำยงำนประกอบด้วย  บทน ำ   
     เน้ือเรื่อง สรุปแนวทำงกำรประยุกต์สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ จ ำแนกเป็นรำยหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๑-๔    
     ตำมล ำดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้ำ (ไม่รวมบรรณำนุกรม) ส่งให้วิทยำกรประจ ำกลุ่มในวันปฐมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งต้ัง 
ให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

ระหว่ำงวันท่ี 15-18 พฤศจิกำยน  2560  เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง 201 อำคำร ศิโรจน์ ผลพันธิน 

 

ล ำดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางอรทัย อนุสิทธ์ิ โพธิสารพิยากร สพม. เขต 1 

2 นางอัญชลี วุฒิศักด์ิ โพธิสารพิยากร สพม. เขต 1 

3 นางรัชนี พัฒนรัฐ โพธิสารพิยากร สพม. เขต 1 
4 นางสาวโกสุม งามดวงใจ โพธิสารพิยากร สพม. เขต 1 

5 นางกนกวรรณ แก้วม่วง สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 

6 นางกณิการ์ พัฒรากุล สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 
7 นางสาวชุติมา รอดสุด สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 

8 นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 

9 นางอรทัย จันทรังษี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาฯ สพม. เขต 2 
10 นางสาวทัศอร คิดปัญญาเลิศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สพม. เขต 2 

11 นางฌัฐนันท์ สูตรสุคนธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สพม. เขต 2 

12 นางนิตยา พิริยคุณนันต์ บดินเดชา สิง สิงหเสนี สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
13 นายกันต์ณภัทร โสภา บดินเดชา สิง สิงหเสนี สมุทรปราการ สพม. เขต 6 

14 นางสาวสมพร สุวรรณทศ บางกะปิ สพม. เขต 2 

15 นางสาวพัทธนันท์ เลี้ยงผาสุข บางกะปิ สพม. เขต 2 
16 นางณัฐกมล สุกุมลนันทน์ บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. เขต 4 

17 นางพนัชกร พสิมพงษ์ บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. เขต 4 

18 นายสมนึก ก าลังเดช สระบุรี สพม. เขต 4 
19 นางภาวิดา มานะอด ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) สพม. เขต 5 

20 ว่าที่ ร.ต.บุญมี วรรณศิริ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) สพม. เขต 5 

21 นางเชาวนี น้อยสว่าง ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) สพม. เขต 5 
22 นางสกาวรัตน์ หนูสลุง พัฒนานิคม สพม. เขต 5 

23 นางธิติมา ชัยชนะสุดใจ พัฒนานิคม สพม. เขต 5 

24 นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์ พัฒนานิคม สพม. เขต 5 
25 นายสายันต์ เย็นเจริญ พัฒนานิคม สพม. เขต 5 

26 นายสันติ ดอกกุหลาบ พัฒนานิคม สพม. เขต 5 

27 นางสาวลัดดา ปริยาปัญจางค์ พัฒนานิคม สพม. เขต 5 



ล ำดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

28 นางสาววรรณธิดา เพชรธวงศ์ สมุทราปราการ สพม. เขต 6 
29 นางสาวธัญญารัตน์ สมดัง สมุทราปราการ สพม. เขต 6 

30 นางสัจจา ศิริวงษ์ ก้างปลสวิทยาคม สพม. เขต 12 

31 นางฐินัฐฐา เลิศสกุลมหาแก้ว สภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 
32 นางสิริมา ขันทะสิทธ์ิ ผาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 19 

33 นางสาวปภัสสร แก้วพิลารมย์ ผาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 19 

34 นางสาวศศิธร ศรีสุนาครัว บ้านหนองงูเหลือม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
35 นางสาวจารุวรรณ บุญสู อนุบาลศร๊มโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 

36 นางสาวสิวภรณ์ สัทธรรม บ้านตะกุดหว้า สพป.ลพบุรี เขต 1 

37 นางขวัญจิตร สวนส าราญ บ้านตะกุดหว้า สพป.ลพบุรี เขต 1 
38 นายกังวาฬชัย จ าดี วัดสะแกราบ สพป.ลพบุรี เขต 1 

39 นางสาวชลธิชา ดินรมรัมย์ บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 สพป.ลพบุรี เขต 1 

40 นางสมถวิล พูลฤทธิ ์ บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 สพป.ลพบุรี เขต 1 
41 นางสุพรทิพย์ ดิษสโร ซอยดาสาย 4 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 1 

42 นางสาวสิริรัตน์ แพงเทียน บ้านหนองปากโลง สพป.นครปฐม เขต 1 

43 นางสุจิตรา จิตชนะ วัดเขาหินเทิน สพป.อุทัยธานี เขต 1 
44 นางนิลรัตน์ สืบวงศ์เหรียญ วัดเขาหินเทิน สพป.อุทัยธานี เขต 1 

45 นางสาวกรกนก พันธ์เขียน วัดเขาหินเทิน สพป.อุทัยธานี เขต 1 

46 นางสุวรรณา บุญเวียง บ้านนาอุดม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
47 นางอุรชา วิจารณ์ กลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1 

48 นางสาวจิราภรณ์ เอ้ียวสกุลรัตน์ กลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1 

49 นางสุรีรัตน์ ทันวัน กลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1 
50 นางสาวพัชรี เลิศพรเกษม กลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1 

51 นายทองดี ทองทา บ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

52 นายปรีชา ศรีบัวผัน บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
53 นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักด์ิ อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 

54 นางสาวภัสชนันท์พร ลี้สัจจาสาคร อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 

55 นายการุณย์ เหรียญบุปผา อนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 
56 นางสาวสุทธีรนันท์ พ่ึงเพียร บ้านชอนสมบูรณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 

57 นางสาวสุภาวดี จ้ าหนองโพธิ์ โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1 

58 นางสาวศันสนีย์ ผลชูชื่น วัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 
59 นางธนารัตน์ หลาบค า วัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 

60 นางสาวรังษินี เงางาม วัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 



ล ำดับท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

61 นางวัชราภรณ์ พลโลภ วัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 
62 นางมรัชนก บุญการดี วัดสุคนธาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

63 นางพจนีย์ จันทร์ช่วย ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บ ารุง) สพป.สระบุรี เขต 2 

64 นางวรีพร ช้างทอง บ้านแสงมณีวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
65 นายชัยรัตน์ ช้างทอง บ้านซับสมบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

66 นางสาวนภัสวรรณ บุญที บ้านหนองหว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 

67 นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอม อนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
68 นางสาวจารุณี ขันใจ     

69 นายวรายุทธ วังเวงจิตต์ บ้านอ้อมโรงหีบ สพป.สมุทรสาคร 

70 นางเพ็ญพักตร์ สีขาว วัดบางปลา สพป.สมุทรสาคร 
71 นางสาวสุนันทา จาดี วัดบางปลา สพป.สมุทรสาคร 

72 นางสาวหทัยรัตน์ ชูขวัญ บ้านแครายเกษตรพันธ์ทิพยาคาร สพป.สมุทรสาคร 

73 นางสาววิภาดา โพธิ์ขาว กศน.อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี กศน. 
 
  

 

ประกาศรายชื่อ  ณ วันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60                                                    

 
                                                  

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง  พรมมูล) 
           ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


