
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนีศู้นย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี 73 จ านวน 3 หลักสูตร คือ  

1.หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  
   วันที่ 19-22  ธันวาคม 2561  
2.หลักสูตรวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 19-22 ธันวาคม 2561  
3.หลักสูตรวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ อบรม ระหว่าง วันที่ 19-23 ธันวาคม 2561 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ กรุณายืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านคิวอาร์โค๊ด) 

 
๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ/ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวัน
ปฐมนิเทศ (วันแรกในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

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

๓.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหตุ  -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639 หรือ 
              092-7206688  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากที่จอดรถของมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถส ารองที่จอดส าหรับ

ผู้เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) แต่ยกเว้นกรณีส าหรับผู้ที่แจ้งจองที่จอดรถสามารถ
ส ารองที่จอดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษ 

- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  
หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท   
หลักสูตรฯวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 5,000 บาท 

โดยน ามาช าระในวันแรกของการพัฒนา 
- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน

เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 

- กรุณายืนยันการอบรมโดยการสแกนผ่าน QR CODE นี้ได้เลย และกรอกข้อมูล
ต่างๆให้เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย         
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
       ๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
       ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 
                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
                 ๒.๑ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๒.๒ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
             ๒.๕ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา  
             คุณภาพการปฏิบตัิงานของครูช านาญการพิเศษ 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู 
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                  ๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                  ๔.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.  น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย  บทน า   
     เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๔    
     ตามล าดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่มในวันปฐมนิเทศ 
 
 
 

 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯวิทยฐานะ 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ   

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ   
1.1   การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งานโครงการ)    
1.2 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนา

ผู้เรียนหรือก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน   
1.3   การมอบหมายงาน การก ากับติดตามงานและการส่งเสริมการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา   

ผู้เรียน  
1.4 การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร

จัดการ  สถานศึกษาและวิชาชีพ  
1.5 การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1.6 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ  

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  

2.1   การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
2.2   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
2.3   การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  
2.4   กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
3.1  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
3.2   วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
3.3   การมีจิตส านึก ความมุ่งม่ัน การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 

    

 ๒. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วย บทน า เนื้อ
เรื่อง   สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๓  
ตามล าดับ รวมกัน  ไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 

 
 
 



 
 

ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 

๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ   
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน    

๑.  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินหลักสูตร  
๒.  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
๓.  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
๔.  เทคนิคการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  

     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการ    
๑.  การพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นผู้น าทางวิชาการ   
๒.  การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ     
๓.  การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้    

ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครูเชี่ยวชาญ  
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู    
       ๑. การพัฒนาจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม ที่สร้างเสริมความเป็นครูต้นแบบ  
      ๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู    
        ๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

๑. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนรู้  

๒. กลยุทธ์การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

  ๒. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย บทน า เนื้อ
เรื่อง    สรุป แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ – ๔  
ตามล าดับ รวมกัน  ไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ(ห้อง203) 
       ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
                 ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธนิ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นางสุชารัตน์ ดิสข า สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี สพม. เขต 1 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

2 นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

3 นางสาวอรุณีย์ จันทร์เสวก ภาช ี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม.เขต 3 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

4 นางผาณิต ขนันไพร คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี สพม.เขต 4 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

5 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ สพม. เขต 8 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

6 นายวชิระ ประกอบ ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

7 นายเกียรติกูล เหล่ากอดี สมุทรสาครวิทยาลัย สพม.เขต 10 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

8 นายธฤษฎา เมืองสีทอง กาญจนาภเิษกวิทยาลัย กระบี ่ สพม.เขต13 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

9 นายถิรฉัตร คงจันทร์ สตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

10 นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล กุสุมาลย์วิทยาคม สพม.เขต 23 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

11 นางกัลยรัตน์ เมืองสง สิทธิพยากร สพป.อยุธยา เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

12 นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์ บ้านหม่องกระแทะ สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

13 นายกฤษฎา การีชุม บ้านดอนทัน สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

14 นางชญานิน จตุพรชัยมงคล ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

15 นางจินดารัตน์ หยงสตาร์ วัดศรีราษฎร์(เอนกนาคราษฎร์บ ารุง) สพป.นนทบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

16 นายธงชัย วงศ์ษา คลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

17 นายเกื้อกูล ขวัญทอง บ้านห้วยกองศรี สพป.อุดรธานี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

18 นายอัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์ บ้านโนนหยาดน้ าเกลี้ยง สพป.อุดรธานี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

19 นายขัญฐมาตย์ อ าไพ อนุบาลศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

20 นายไพวัลย์ ภูถมศรี เสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

21 นายธวัชชัย โคตรสุโน บ้านชัยดอกค า สพป.อุดรธานี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

22 นายอานนท์ จ่าแก้ว บ้านหนองไทร สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

23 นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ บ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

24 นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์ บ้านหนองแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

25 นางฝนทิพย์ แพทเทอสัน บ้านทุ่งขาม สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

26 นางบังอร ไชยสาส์น บ้านไร่ใหม่พัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

27 นายเอกชัย ไชยประชา บ้านบ่อไทยสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

28 นายสุรศักดิ์ มากมี บ้านวังทองประชานุกูล สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

29 นางสาวแก่นตะวัน กาญจนนันทวงศ์ อนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

30 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ ราชวินิต สพป.กทม รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

31 นางสมหมาย ดีทิพย์ กศน.เชียงราย กศน.เชียงราย ผอ.ช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  (ห้อง 201) 

ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางสาวปาณชญา จันทร์ลา สตรีวัดอับสรสวรรค์ สพม. เขต 1 ครูเชี่ยวชาญ 
2 นางลักษณ์ ทรงธรรม สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 ครูเชี่ยวชาญ 
3 นายชาญวิทย์ เศรษญพานิชผล ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 ครูเชี่ยวชาญ 
4 นางอิสรีย์ สง่า โพธธิสารพิทยากร สพม.เขต 1 ครูเชี่ยวชาญ 
5 นางมณวิภา อ่อนศรี บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม.เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
6 นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์ บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม.เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
7 ดร.เตือนใจ ปิ่นนิกร รัตนโกสินทร์สมโภชน ์บางเขน สพม.เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
8 นางสาวประวีต ส่องแสง เทพลีลา สพม. เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
9 นางจารุกิตติ์ ชินนะประภา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 3 ครูเชี่ยวชาญ 

10 นายสุรินทร์ ยิ่งนึก บางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 ครูเชี่ยวชาญ 
11 นางภัทรภร จ ารูญวัฒนา คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี สพม.เขต 4 ครูเชี่ยวชาญ 
12 นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสะอาด ปราจินราษฎรอ ารุง สพม. เขต 7 ครูเชี่ยวชาญ 
13 นางสาวฉลอม รุ่งเรือง ธรรมโชติศึกษาลัย สพม.เขต 9 ครูเชี่ยวชาญ 
14 นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สพม.เขต 10 ครูเชี่ยวชาญ 
15 นางสาวลินดา บุญรอด ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 ครูเชี่ยวชาญ 
16 สิบเอกชัชชัย มณีโชติ ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 ครูเชี่ยวชาญ 
17 นางจรัสศรี ซังธาดา หงษ์เจริญวิทยาคม  สพม. เขต 11 ครูเชี่ยวชาญ 
18 นางธิดารัตน์ หมื่นปาน กงหราพิชากร สพม.เขต 12 ครูเชี่ยวชาญ 
19 นางสมหมาย พงศ์เศรษฐ์กุล หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 ครูเชี่ยวชาญ 

20 นางรัตนาภรณ์ พรหมเพชร หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 ครูเชี่ยวชาญ 
21 นายประดิษฐ์ รังสรรค์ ก าแพงวิทยา สพม เขต 16 ครูเชี่ยวชาญ 

22 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  

ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ครูเชี่ยวชาญ 
23 นายบรรลุ ช่อชู ภัทรบพิตร สพม.เขต 32 ครูเชี่ยวชาญ 
24 นายสุพจน์ สุขแยง วัดฒูนทัยพายัพ สพม.เขต 34 ครูเชี่ยวชาญ 
25 นางจีรนัน นูตา ติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 ครูเชี่ยวชาญ 
26 นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตวิทย์ พระบางวิทยา สพม.เขต 42 ครูเชี่ยวชาญ 
27 นางบุบผา ดีเจริญ ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.เขต 42 ครูเชี่ยวชาญ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
28 นายณัฐกฤษ จันทร์ตะ หนองฉางวิทยา สพม.เขต 42 ครูเชี่ยวชาญ 
29 นางจิรวัฒนา มั่นยืน บ้านตาเพชร สพป.สุรินทร์ เขต 1 ครูเชี่ยวชาญ 
30 นายกิตินันท์ นาเสถียร คลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
31 นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพ่ิม วัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต2 ครูเชี่ยวชาญ 
32 นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์ วัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
33 นางสาวรณิดา บุญทาทิพย์ บ้านน้ าหมัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
34 นางสนธยา  นาสูงเนิน โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
35 นางวารินทร์ กาบแก้ว วัดจันทราวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
36 นางมณี เรืองข า ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
37 นายศรายุทธ นาคินชาติ บ้านจรเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
38 นางศิรินันท์ เกตุเกล้า อนุบาลปางศิลาทอง สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ครูเชี่ยวชาญ 
39 นายอิสระ ถิ่นใหญ่ อนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ครูเชี่ยวชาญ 
40 นางจ าปา สมรัตน์ บ้านกันครอมน้อย สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 ครูเชี่ยวชาญ 
41 นางวรรษมณ เฉลิมรัตน์มงคล บ้านท่าว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ครูเชี่ยวชาญ 
42 นางสุนันทา กาญจนภิญพงศ์ ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ครูเชี่ยวชาญ 
43 นางมยุภัทร บนภัทรวรรษ ชุมชนหนองหัวฟาง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ครูเชี่ยวชาญ 
44 นางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล บ้านดอนกลาง ( กิรดารีศึกษาคาร ) สพป.นครนายก ครูเชี่ยวชาญ 
45 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว วัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร ครูเชี่ยวชาญ 
46 นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา บ้านบางน้ าจืด สพป.สมุทรสาคร ครูเชี่ยวชาญ 
47 นางสาวพัชาพร ศรีจันทร์อินทร์ โสตศึกษา จ.ขอนแก่น ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ 
48 นางสาวน้ าฝน ประทุมชัย โสตศึกษา จ.ขอนแก่น ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ 
49 นางสุภัคร ภูจริต กาฬสินธ์ปัญญานุกูล ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ 
50 นางสาวภัณฑิรา กอบศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ 
51 นายชัช สุวรรณเบญจางค์ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ 
52 นางกิ่งดาว สวัสด ี วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ 
53 นายสายัณต์ เฉลยฤกษ์ วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ 
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ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   (ห้อง301) 
ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางสาวจารุวรรณ ยิ่งยงค์ มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
2 นายธวัชชัย นิลประดับ มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางสาววงเดือน อุปชัย มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวปราณีวัลย์ สายบุดดี มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
5 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์ เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
6 นายจ าลอง หงษ์พญา เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
7 นางอิสรีย์ สง่า โพธธิสารพิทยากร สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
8 ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ แก้วรัตน์ วัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
9 นางสาวจินตนา โฮชิน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
11 นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
12 นางจิตติญา กล่อมเจ็ก ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
13 นางสาวอักษราภัค วงศ์อนันต์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
14 นางสาวธีรรัตน์ นาคละมัย นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
15 นางสาวเบญจมาพร พวงทอง นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางสาวศริยา แก้วลายทอง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
17 ว่าที่ ร.ต. มนตร ี โสภิสเขื่อนขันธ์ บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
18 นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์เพชร นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางสาวภิราภรณ์ ฝ่นเรือง นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
20 นายยุทธพงษ์ สุมาพันธ์ นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
21 นายพัฒนพงศ์ ลาภบริบูรณ์ ลาดปลาเค้าพิทยา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
22 นางสาวปาวีณา การะเกษ ลาดปลาเค้าพิทยา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
23 นางวิไลลักษณ์ ปิ่นแก้ว ลาดปลาเค้าพิทยา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
24 นายศักดิ์ชาย โสภิสเขื่อนขันธ์ ลาดปลาเค้าพิทยา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
25 นายมัธยัสถ์ ทองธิราช ลาดปลาเค้าพิทยา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
26 นางสาวขนิษฐา ควรอาจ ลาดปลาเค้าพิทยา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
27 นายอนุชา สุระถา ลาดปลาเค้าพิทยา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
28 นางอุทัย คงดี สายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
29 นายสนอง คูณมี สายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางธัญญา สติภา วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
31 นายรัฐภูมิ ฉัตรวิโรจน ์ นวมินทราชูทิศ บดินเดชา สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
32 นายดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์ เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
33 นางสาวสิวล ี อ่องแก้ว สรรพยาวิทยา สพม.เขต 5 ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสาวประภาพร ดอกไม้ พูลเจริญวิทยาคม สพม.เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
35 นางณัฐนันท์ นุประพันธ์ ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
36 นางสาวอัญชนา ไตรภพโชติสกุล ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
37 นางสาวแสงจันทร์ ภู่ยงยุทธ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
38 นางยุพิน ป่าตาล พูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
39 นางสาวณิชาภา ปรือทอง องค์รักษ์ สพม. เขต 7 ครูช านาญการพิเศษ 
40 นางสาวพิมพ์เพชร เพชรประยูร องค์รักษ์ สพม. เขต 7 ครูช านาญการพิเศษ 
41 นางสาวสุรางคนา ยาหยี องค์รักษ์ สพม. เขต 7 ครูช านาญการพิเศษ 
42 นางสมจิตร์ หอมล าดวน องค์รักษ์ สพม. เขต 7 ครูช านาญการพิเศษ 
43 นางทวีพร จารุกิตติคุณชัย องค์รักษ์ สพม. เขต 7 ครูช านาญการพิเศษ 
44 นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก ห้วยกระเจาวิทยาคม สพม. เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
45 นางสาวอาภรณ์ เปรมปรีด์ ห้วยกระเจาวิทยาคม สพม. เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
46 นางสาวกานดา แสงนิลาวิวัฒน์ หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
47 นางสาวลัดดาวัลย์ กินนารัตน์ ตราษตระการคุณ สพม.เขต 17 ครูช านาญการพิเศษ 
48 นางวาสนา ทองพูล ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 ครูช านาญการพิเศษ 
49 นายนิกร บุญตา ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 ครูช านาญการพิเศษ 
50 นางนาตยา สายัณห์ ทุ่งฝนวิทยคาร สพม. เขต 20 ครูช านาญการพิเศษ 
51 นางสาวพิมพ์มณี หริตกุล อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 ครูช านาญการพิเศษ 
52 นางรานี แก่นดี ราชินูทิศ 2 สพม.เขต 20 ครูช านาญการพิเศษ 
53 นางณพรรณมาฎาร์ โชติวิริยะตระกูล พนาสานวิทยา สพม.เขต 33 ครูช านาญการพิเศษ 
54 นางสาวสุรีย์พร เปรมปรีด์ ติ้ววิทยาคม สพม.เขต 40 ครูช านาญการพิเศษ 
55 นางลภัสรดา ศิริเขตกิจ บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 ครูช านาญการพิเศษ 
56 นางสาวพจนีย์ ค าก าเนิด อนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
57 นางสุกลดารา ศักดิ์พิทักษ์สกุล วัดชุมพลนิกายาราม สพป.อยุธาฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
58 นางกัญจนพร กระทง วัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
59 นางสาวธนนัญต์วรา บุญมี วัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
60 นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ วัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
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61 นางสาวสุเนตร ห้วยอ าพัน วัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
62 นางบุญสวย ปั้นทรัพย์ วัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
63 นางสาวศศิวิมล เพียรโชคดี วัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
64 นายสมหมาย เอกพิทักษ์กุล วัคลองสวน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
65 นายจีระศักดิ์ จันทร์สว่าง วัคลองสวน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
66 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญกองชาติ วัคลองสวน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
67 นางสุธิดา กงแก่นทา บ้านแหลม สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
68 นางจินตลา แผ่แผ่นทอง วัดไทรทอง สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
69 นางศรีนภา ฉิมฉาย วัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
70 นายจ ารูญ บัวเนียม วัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
71 นางชมพูนุท เรืองปราชญ์ วัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
72 นางสาวพัชรา ร้ายใจดี วัดม่วงเจริญผล สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
73 นางสาวจิราภรณ์ จันทสุวรรณ สุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
74 นางสาวศิริขวัญ ฉายะบุตร วัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป.นนทบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
75 นางสาวชลธิชา คณิตบุญ อนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
76 นางศุกลิน กาญจันดา วัดสุวรรณคีรี สพป.สระบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
77 นางวนิดา ใจหวังชนะ บ้านตลาดควาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
78 นางสาวพัชรีนาถ นันทะกุล บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป.อุดรธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
79 นางสาวอรษา เกมกาเมน วัดสว่างภพ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
80 นายอิทธิศักดิ์ บุญเกษ บ้านราม สพป.สุรินทร์ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
81 นางสาวผกาวัลย์ วิโรจน์ประสิทธิ์ อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบฯเขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
82 นางรัชนี บุญเรือง อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
83 นายณรงค์เดช ภัสรางกูล บ้านเหวตาบัว สพป.ลพบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
84 นายณัฐ น้อยอุทัย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
85 นางสาวเบญจมาศ ซ้อนเสียงดัง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
86 นางปณิธาน หล่ าค้าขาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
87 นายเอนก ปั่นกลาง บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป.สระแก้ว เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
88 นางสาวพิศมัย ค าผาย สุเหร่าคลองใหม่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
89 นายอนุวัฒน์ มูลอุบล วัดปานประสิทธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
90 นางรัตนา ชวนสมบูรณ์ เจริญรัตน์อุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
91 นางภัทรานิษฐ์ พูลชัย เจริญรัตน์อุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
92 นางสาวยุพา ทองมา บ้านบ่อหลวง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
93 นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์ ไทยรัฐวิทยา 2 สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
94 นางสาวกวินธิดา หอมจันทร์ วัดบ้านสร้าง สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
95 นางดวงกมล ทัศอินทร ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป.จันทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
96 นายคเณศ พิทาค า บ้านแม่ศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
97 นางสาวทัศนีย์ ยอดม่ิงขวัญ วัดน้อยแสงจันทร์ สพป.สมุทรสงคราม ครูช านาญการพิเศษ 
98 นายนัตติวัฒน์  ศรีบุษย์ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ สพป.ชัยนาท ครูช านาญการพิเศษ 
99 นางสาวอรุณโรจน์ ทองงาม กศน.ภาคกลาง กศน.ภาคกลาง ครูช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  3 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 (เพ่ิมเติม) 
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