
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 78 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

 
๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (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 บาทโดยน ามาช าระในวันแรกของการพัฒนา 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1  (ห้อง 202) 
ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางมยุรา แสงสุวรรธ ์ นวลนรดิส วิทยาคม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวชญาภรณ์ สงครามรอด ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวป๎ญจาภรณ์ มาลาวัน มัธยมวัดดุสิตตาราม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางเสาวนีย์ มัชฌประมาณกุล มัธยมวัดดุสิตตาราม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
5 นางสาวอมราวรรณ แสงนิล มัธยมวัดดุสิตตาราม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
6 นางสาวรัตติยา จับประยงค์ มัธยมวัดดุสิตตาราม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
7 นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์ มัธยมวัดดุสิตตาราม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
8 นางสาวเกษสุรินทร์ จักรค า มัธยมวัดดุสิตตาราม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
9 นายกรวุฒิ วิทยดลชัย มัธยมวัดดุสิตตาราม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางสาวสุกัญญา ขันอาสา มัธยมวัดดุสิตตาราม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
11 นายสุไกรฤกษ์ ลัดกรูด ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
12 นางสาวศิริพร จ าปา ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
13 นางสาวภัทธิยา การมาสม ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
14 นายกิตติ โสภาท ี ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
15 นายณัฐพงศ์ สีนวล สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางสาวชมธิษา ภัทรกุลชนิน สตรีวิทยา สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
17 นางสาวภรภัทร คงธนชุณหพร สตรีวิทยา สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
18 นายอาทิตย์ จิตรมั่น สตรีวิทยา สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางสาววนิดา สุวรรณศิลป์ สตรีวิทยา สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
20 นายรัชพล เต๋จะยา สตรีวิทยา สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
21 นางสาวชมธิษา ภัทรกุลธนิน สตรีวิทยา สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
22 นางสาวปภาวรินทร์ วงษ์เกษ วัดราชโอรส สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

23 นางสาววรวลัญซ ์ ห่วงดี 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
24 นายอรรถพล ศรีไพจิตรวรกุล หอวัง สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
25 นางสาวป๎ทมาสน์ บุญทรง หอวัง สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
26 นางสาวจุฬาภรณ์ ทองสีนุช หอวัง สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
27 นางสาวปฏิญญา กาลายศ หอวัง สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
28 นางสาวดวงใจ บ่อรุณรัตน์ มัธยมวัดหนองจอก สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางสาววรรณนิดา ฮุยสวง คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี สพม.เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางสาวนุชนรา ละหุ่งเพ็ชร คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี สพม.เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางสาวสุทธิกุล มะโน คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี สพม.เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
32 นายวิเศษฐ์ สายดนตรี มัธยมสังคีตวิทยา สพม.เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
33 นางสาวพินิจดา ธรรมภพสุภา ประสาทรัฐประชากิจ สพม.เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสาวสร้อยสกุล จันทรจรูญ พระปฐมวิทยาลัย2ฯ สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
35 นางเบญจวรรณ แสงทอง พระปฐมวิทยาลัย2ฯ สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 

36 นางสาววีราวรรณ โฆษิตสุคต 
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวส

ศาลายา สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
37 นางศิริพร เกิดโชติ หนองชุมแสงวิทยา สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
38 นายกัมพล สารธิเสน สมุทรสาครวุฒิชัย สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
39 นายสุนทร เขียวน้ าเงิน พรมมานุสรณ์ เพชรบุรี สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
40 นายวิชาญ แพทย์ประสม ปลายพระยาวิทยาคม สพม.เขต 13 ครูช านาญการพิเศษ 
41 นางทิพจุฑา ดวงไทย ฮาดพิทยาคม สพม.เขต 34 ครูช านาญการพิเศษ 
42 นางสาวนันทิยา สีหาขัน วัดครุใน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
43 นางสาวอตินาฏ ภู่ทอง วัดครุใน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
44 นางสาวอุไรรัตน์ รัตนหิรัญ วัดแพรกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
45 นางสาวญาณิศา ทองพูน วัดแพรกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
46 นางสาววิภาว ี บุญเรืองขาว คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

47 นางเขมาพร เหล่าพิเดช 
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ

สงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

48 นางภัสรา ชูลาภ 
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ

สงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

49 นางวีณา ผ่องศิริ 
วัดกาญจนบรุีเก่าอุดมราษฎร์

วิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
50 นางวรัลดา หนูรุ่น บ้านหนองแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
51 นายอมรรัตน์ ส าเนียงหวาน วัดเขาน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
52 นางสุมาลี ปิยะพันธ์ อนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
53 นางอรัญญา กตัญํู บ้านบ่อไฟไหม้ สพป.จันทบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
54 นางศิริพร มากกลิ่น วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
55 นางสาวมณฑา พิศวงค์ วัดบางคูวัด สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
56 นางสาวบ ารุง บ ารุงเวช วัดดงขี้เหล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
57 นางธัญรดา คงฉิม บ้านฉลุง สพป.สงขลา เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
58 นางสาวนิภาพร เหล็กหลี วัดนราภิรมย์ สพป.นครปฐม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
59 นางฐิตารีย์ แกมทอง ชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
60 นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร์ ชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
61 นางสาววรรณา เช่มพุทรา ชุมชนวัดบ ารุงธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
62 นางฉวีวรรณ ธรรมโกศล วัดหนองตาบุญ สพป.สระบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
63 นายกฤษดา ผิวข า บ้านทับใต้ สพป.ประจวบฯ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
64 นางสาวพนัชกร เจริญยศ วัดบ้านฆ้องน้อย สพป.ราชบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
65 นางอัจฉราวดี บุญโต วัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
66 นางสาวพรพนา สนธ ิ วัดหนองม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
67 นางสาวกมลทิพย์ อุ่นเทียนชัย วัดหลักหกรัตนาราม สพป.ราชบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
68 นางสุญดา เนตรชาติ วัดชุมพลนิกายาราม สพป.อยุธยาฯ เขต 2  ครูช านาญการพิเศษ 
69 นางสาววนิชยา กาญจนากร วัดชุมพลนิกายาราม สพป.อยุธยาฯ เขต 2  ครูช านาญการพิเศษ 
70 นายประมูล นะราชรัมย์ บ้านเขาหิน สพป.ชลบุรี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
71 นางวาสนา ฉวีรัตน์ คลองตาลจ่า (คงจีบอุทิศ) สพป.สมุทรสงคราม ครูช านาญการพิเศษ 
72 นางสาวไพรัตน์ โกมลมาลย์ วัดหนองรี สพป.นครนายก ครูช านาญการพิเศษ 
73 นายสิงหา ช้างขวัญยืน เอกชัย สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 
74 นางสมิทธรา จ้อยชะรัด วัดบางยาง สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 
75 นางสาวศิรินันท์ ชูสวัสดิ ์ วัดอ้อมน้อย สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 
76 นางพิมลเรียม ป้องนอก บ้านต้องโคกกระแซ สพป.บึงกาฬ ครูช านาญการพิเศษ 
77 นายณัฐดนัย ประภัสโรทัย อนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง ครูช านาญการพิเศษ 
78 นางสาวภัควลักซ์ คร้ามวงษ์ วัดหงส์รัตนาราม สพป.กทม ครูช านาญการพิเศษ 
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