
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนีศู้นย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 79 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 11-14 มิถุนายน 2562  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ กรุณายืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านคิวอาร์โค๊ด) 

 
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 

- 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 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1  (ห้อง202) 

ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นายไชยวัฒน์ อุปครุฑ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวอัญชนา ผลอุดม ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางนิรมล พงษ์เกษม ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวนันทธ์ธนัน ธนันฐิติรัตน์ สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
5 นางสาวธีรนุช สังขศรี สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
6 นายสุกิจ ประเสริฐกลิ่น สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
7 นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
8 นางชุติกาญจน์ ไหลกุล จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม.เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
9 นางภัณฑิรา จงอ่อน นิวิราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางดารารัตน์ เพ่ิมโสภา รัตนราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
11 นางสุวิชา สุวิชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม.เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
12 นางสาวพรรณี วันกระจ่าง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม.เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
13 นางสมควร แผนคู้ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
14 นางบังเอิญ อินทรักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
15 นางดาราพรรณ ทองใบ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางจันทิมา จิตรตั้งตรง หัวหินวิทยาคม สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
17 ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร ทับทิมแก้ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี สพม. เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
18 นางปิยะนุช สุวรรณพัฒน์ สภาราชินี จ.ตรัง สพม.เขต 13 ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางเกษศิริ  เหลียวสิทธิกุล วัดคลองพนสฤษฎิ์พิทยา สพม.เขต 13 ครูช านาญการพิเศษ 
20 นายนิรันดร์ วงศ์ประทุม ล าปลาหางวิทยา สพม.เขต 23 ครูช านาญการพิเศษ 
21 นางกษมาพร สายเพ็ชร ธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 ครูช านาญการพิเศษ 
22 นางสาวศิริพร พวงประเสริฐกุล ช านิพิทยาคม สพม. เขต 32 ครูช านาญการพิเศษ 
23 นางปฐมาภรณ์ รอดฉาย หนองพระพิทยา สพม. เขต 39 ครูช านาญการพิเศษ 
24 นายนิรันดร์ บุญศรี อุทัยวิทยาคม สพม.เขต 42 ครูช านาญการพิเศษ 
25 นางสาววิภาว ี บุญเรืองขาว คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

26 นายมานะ สุขประเสริฐ 
อนุบาลวัดปิตลุาธิราช

รังสฤษฎิ ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
27 นางสาวสุชญา พระปรง บ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
28 นางแก้วขวัญ เนื่องจ านงค์ วัดตาลล้อม สพป.ชลบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางสาวมนัสยา ปลีทอง วัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางสาวอรพิน ปริยฑิฆัมพร วัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางสาวอริสรา หลักเป้า มหาราช 7 สพป.ราชบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
32 นางสาวพิศมัย ผุดผ่อง วัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
33 นางลาวัลย์ จาดซ้าย วัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสาวน้องนุช กุลศิริชัยวัฒน์ วัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
35 นางสาวพรรณธิภา ธัญลักษณ์เดโช วัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
36 นางสาวฉัตรแก้ว ทองเกิด วัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
37 นางธีรนุช แฝงเพ็ชร วัดทัพหลวง สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
38 นายคชกฤต สาสนะสุข วัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
39 นางสาวอัชฉรา เกตุสง่า บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
40 นางสาววาณี แท่นกาญจนภรณ์ วัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
41 นางสุชิรา พิลา วัดซุกพ้ี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
42 นางปิณฑิรา เกียรติสาร วัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

43 นางสาวษมานันท์ ประดิษฐ์วงศ์วาน 
บ้านเกาะแก้ว 

(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
44 นางสุภัทรา พุ่มเข็ม อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
45 นางวริญาพัชร วรภัสร์สกุล วัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
46 นางปรียานุช อิศรางกูล ณ อยุธยา วัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
47 นายปราณี อยู่เหมาะ บ้านทับใต้ สพป.ประจวบฯ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
48 นางสาวจิราภรณ์ อยู่เย็น บ้านประทัดบุวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
49 นายจรุงศักดิ์ โพธิ์ภู บ้านควนแหวง สพป.พัทลุง เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
50 นางศุภรัตน์ บุบผาหอม บ้านตาเรือง สพป.จันทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
51 นางสาวสายสุดา ชัยเกิด บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
52 นางสาวมณีวรรณ ทองยา บ้านเขาหิน สพป.ชลบุรี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
53 นายวิชิต เหลาทอง บ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
54 นางจินดา ศรีด า อนุบางบางระจัน สพป.สิงห์บุรี ครูช านาญการพิเศษ 
55 นางสาวณัชพร รงค์เรือง วัดบางกระเจา สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 
56 นายมงคล เกตุสุวรรณ์ การศึกษาพิเศษ จ.ชุมพร การศึกษาพิเศษ ครูช านาญการพิเศษ 
57 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ โพธิ์ทองจินดามณี สพม. เขต 5 ครูช านาญการพิเศษ 

58 นางสุนิสา สัมฤทธิ์ วัดดอนด ารงค์ธรรม สพป.ชลบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 



 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 ( เพ่ิมเติม) 
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