
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี 61 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช ำนำญกำรพิเศษ ระหว่ำงวันที่ 13 – 16 ธันวำคม 2560 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึ กษ าค้ นคว้ าด้ วยตน เองหลั กสู ตรฯ  วิทยฐาน ะครูช าน าญ การพิ เศษ  (รายละเอี ยด                   
ตามเอกสารแนบท้าย) และ น ำส่งรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองภำยในวันปฐมนิเทศ (วันแรก
ในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องน าเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี้ 
๑) ตัวชี้วัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 

๓.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมำยเหตุ -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่02-2416546/๐๘๕-๐๖๔๙๓๖๙ 

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากที่จอดรถของมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถส ารองที่จอดส าหรับ

ผู้เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
ใบกิจกรรม กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  
หลักสูตรฯ วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำแต่ละคนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำกต ำรำ เอกสำร บทควำม  งำนวิจัย         

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
            หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคกำรออกแบบกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน 

       ๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
       ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 

                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 
                 ๒.๑ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

๒.๒ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

             ๒.๕ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ ๒  กำรวิเครำะห์บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและวำงแผนพัฒนำ  
             คุณภำพกำรปฏิบตัิงำนของครูช ำนำญกำรพิเศษ 
             หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ ควำมเป็นครู 
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                  ๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ กำรวำงแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ  (ห้อง 201) 
ระหว่ำงวันที่ 13-16 ธันวำคม 2560  เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง ๒๐1 อำคำร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางสาวศุภลักษณ์ เตียนนาย ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์) สพม. เขต 1 
2 นางสาวสุภาพร  บุญหนัก สตรีวิทยา สพม. เขต 1 
3 นางกัลยา วัฒนสารวิชช ์ สตรีวิทยา สพม. เขต 1 
4 นางสาวพรทิพย์ ชาติกรณ์ สตรีวิทยา สพม. เขต 1 
5 นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์ สตรีวิทยา สพม. เขต 1 
6 นางสาวเบญจมาศ ศรอ าพล สตรีวิทยา สพม. เขต 1 
7 นางนวรัตน์ กล้ายประยงค์ สตรีวิทยา สพม. เขต 1 
8 นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์ สตรีวิทยา สพม. เขต 1 
9 นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ์ ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 

10 นางรัถญา ค าแพง ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 
11 นายณัฐนันท์ บุญไชย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สพม. เขต 2 
12 นางโชติกา ธีระชีพ พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 
13 นายวรวุฒ ิ สะเดา สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 2 
14 นายธานัท เดชะศาศวัต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 
15 นางนุชนาฏ มณีวงษ์ อุทัย สพม. เขต 3 
16 นางศิริจรรยา วรรณชัย เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 
17 นางสาวศุภิสรา ค าอุดม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สพม. เขต 4 
18 นางสาวอรอนงค์ นครเขต นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สพม. เขต 4 
19 นางสาวสิรินทรา  สรรเสริญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สพม. เขต 4 
20 นางพรถวิล จันทร์ขาว นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สพม. เขต 4 
21 นายกลมรี ชูเลิศ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สพม. เขต 4 
22 นางพนัชกร พสิมพงษ์ บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. เขต 4 
23 นางณัฐกมล สุกุมลนันทน์ บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. เขต 4 
24 นายเอกวิทย์ บุญยะคงรัตน์ คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 
25 นางสาวจิรนันท์ บุญสุข วิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 
26 นายธิติ พันธุ์ศุภผล สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 
27 นายชาญณรงค์ เผือกเพ้ียน สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 
28 นางสาวกานส์สินี พูลพิพัมน์ สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
29 นางอ าพร อรรถศิริ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.เขต 5 
30 นางสุวรรณ สาลีผล อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.เขต 5 
31 นางวรรณนภา ธุววิทย ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.เขต 5 
32 นางสาวสุมิตรา อัดโดดดอน เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
33 นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
34 นางสาวไพวัลย์ จ าปามูล เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
35 นายปฏิมา สิงห์ศร เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
36 นายสมบูรณ์ อัศวภูมิ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
37 นางวิมลพรรณ จงสุขมีทรัพย์ โพร่งมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 
38 นางสาวอรอนงค์ บานเย็น ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 
39 นางสาวปิยวรรณ นิลศรี ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 
40 นางสาวชยารัตน์ อภิวาท สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 
41 นายสลับ หัดค าหมั่น นาหนังพัฒนาศึกษา สพม. เขต 21 
42 นางสุคนธ์ทิพย์ เสมทรัพย์ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 

43 นางสาวอริสรา เต็มแสนสุข อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 

44 นางสาวเสาวลา จันทนุภา คลองใหม่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

45 นางสาวชุลีพร ข ามาก คลองใหม่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

46 นางสาวปริสา แก้วกา ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
47 นางสาวสุดายงค์ พุฒจันทร์ ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
48 นางสาวธิดารัตน์ ศรสวัสดิ์ วัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) สพป.นนทบุรี เขต 1 
49 นางอารีย์วรรณ ราษฎร์ดุษฎี อุนบาลปทุมธานี เขต 1 สพป.ปทุมธานี เขต 1 
50 นางสิรีรัศมิ์ พลสมัคร สี่แยกบางเตย สพป.ปทุมธานี เขต 1 
51 นางสาวปาริชาติ พุ่มพฤกษ์ วัดโพธิ์เกษตร สพป.ลพบุรี เขต 1 
52 นางอุษา อินทร์สา วัดโพธิ์เกษตร สพป.ลพบุรี เขต 1 
53 นางปวีณา เอ่ียมอวม วัดโพธิ์เกษตร สพป.ลพบุรี เขต 1 
54 นางอมราวรรณ อมรพิชัย วัดหนองเมือง สพป.ลพบุรี เขต 1 
55 นายสุระชัย พิมพ์งาม บ้านท่ามะริด สพป.เพชรบุรี เขต 1 
56 นางสาวภทกัป เกรัมย์ บ้านโคกหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 
57 นางเกษกาญจน์ โพธิ์ศรีมา วัดเขียนเขต สพป.ปุทมธานี เขต 2 
58 นายบุญมา ฤกษ์ชัย วัดเขียนเขต สพป.ปุทมธานี เขต 2 
59 นางอรุโณทัย ช้างเพชร บ้านดอนมะขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 

60 นายพงค์พรรณ จิตอารีย์ บุณยศรีสวัสดิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 
61 นางจีระพร เขียวสอาด บ้านวังโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
62 นางสาวศศิวิมล รังคะภูติ บ้านหัวป้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4 

63 นางสาวสุชาดา อักษรกริช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 

64 นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์ วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 
65 นางสาวภูริญา รอดบาง อนุบาลหันคา ฯ สพป.ชัยนาท  
66 นางสาวดวงกมล ก้องเกียรติคุณ วัดราษฎร์บ ารุง สพป.สมุทรสาคร 
67 นางกฤษดารัตน์ สระแผง วัดราษฎร์บ ารุง สพป.สมุทรสาคร 
68 นางแสงจันทร์ สิงห์ครุฑ วัดราษฎร์บ ารุง สพป.สมุทรสาคร 
69 นางเกษฎาพร วีระกุล วัดราษฎร์บ ารุง สพป.สมุทรสาคร 
70 นายวรายุทธ วังเวงจิตต์ บ้านอ้อมโรงหีบ สพป.สมุทรสาคร 
71 นางวิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  กศน. 
72 นายกริชชัย บุญกอง อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  กศน. 
73 นางสาวปิยะกานต์ สุวรรณวัฒนะ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  กศน. 
74 นางวิภารัตน์ ชนแจ้ง กศน.อ าเภอปราณบุรี กศน. 
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