
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนีศู้นย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 83 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 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   (ห้อง201) 

ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นางสาวปรางทอง สีแสง ราชนันทาจราย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

2 นายแมนพงษ์ เห็มทอง ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

3 นายพรเทพ บุญประมวล พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

4 นายไพศาล อรุณศรีพิมาน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

5 นางสาวศิริประภา จังพาณิชย์ วัดไร่ขิงวิทยา สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 

6 นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 

7 นางวิภารัตน์ นวชาติสกุล เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม.เขต 18 ครูช านาญการพิเศษ 

8 นางเสาวภา ศาสน์ประดิษฐ์ พนัสพิทยาคาร สพม.เขต 18 ครูช านาญการพิเศษ 

9 นางสาวมณีนุช พรหมอารักษ์ ชลราษฎร์อ ารุง สพม.เขต 18 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางสาววสุวรรณ ี พูนดี พิมายวิทยา สพม.เขต 31 ครูช านาญการพิเศษ 

11 นางสาวสาวิตรี แก้วเก่ง พิมายวิทยา สพม.เขต 31 ครูช านาญการพิเศษ 

12 นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั บุรีรัมย ์ สพม.เขต 32 ครูช านาญการพิเศษ 

13 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีบทอง นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ครูช านาญการพิเศษ 

14 นายไพโรจน์ เอ้ือเฟ้ือ นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการเขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

15 นางศาลินา อ่อนพงษ์ทรัพย์ วัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

16 นางนุบาล บุญสม บ้านหนองนกออกประสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

17 นางภนิตา แซ่บึง บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

18 นางสาวปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิ บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

19 นางวิภาพร บัวหอม สระกระเบื้อง สพป.ลพบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

20 นายสุทธิพงศ์ นงค์นวล วัดป่าหวาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

21 นายพิชิต ลิอินทร์ ชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

22 นายอนุชา ผ้าขาว วัดท่ากุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

23 นายสงกรานต์ สร้อยบัว จักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

24 นางสาวชัชชญา รอดเร็น อนุบาลกุยบุรี สพป.ประจวบฯ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

25 นายภาณุพันธ์ สาลีผล บ้านทับช้าง สพป.จันทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

26 นางสาวสุนันทา เสนีย์วงษ์ ลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

27 นางสาวกัญญชิสา นิธิศรัตน์ภักดี บ้านเขารวก สพป.ลพบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

28 นางสาวอันชรี หาภักดี บ้านเขารวก สพป.ลพบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

29 นายนพดล พิพัฒน์รังสรรค์ อนุบาลเคหะบางพลี(10ปี สปช) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

30 นายนรินทร์ อุปจันโท บ้านกุดเรือค า สพป.สกลนคร เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 

31 นางสมิตานัน เถาเอ่ียม บ้านโคกกระดี่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 

32 นางวนารัตน์ ช าปฏิ บ้านสวนหลวง(รัตวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 

33 นางสาวกัญจ์หทัย พรมกระทุ่มล้ม บ้านสวนหลวง(รัตวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 

34 นางสาวสาวสาลิกา ส าเภาทอง บ้านสวนหลวง(รัตวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 

35 นางสาวสิริวรางค์ พหุธนวโรดมย์ บ้านสวนหลวง(รัตวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 

36 นางปริภาดา มักมีสุข บ้านสวนหลวง(รัตวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 

37 นางสุมาลี ขุนเศษ บ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูล ครูช านาญการพิเศษ 

38 นางจามิกร โยธาศิริ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองค์รักษ์ประชา) สพป.นครนายก ครูช านาญการพิเศษ 

39 นางสาวโอศฑี จังจริง อนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง ครูช านาญการพิเศษ 

40 นายสาโรจน์ ดิษฐใจ 
วัดธรรมมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการ

อุปถัมภ์) สพป.สมุทรสงคราม  ครูช านาญการพิเศษ 

41 นางสาวนาริณีย์ อโนมธสิริ กศน.อ.เมืองนราธิวาส กศน.จ.นราธิวาส ครูช านาญการพิเศษ 

42 นางศิริพรรณ พันจินา กศน.อ.เมืองระยอง กศน.ภาคตะวันออก ครูช านาญการพิเศษ 

43 นางสาวค ามนต์ นวลมะณีย์ กศน.อ.เมืองระยอง กศน.ภาคตะวันออก ครูช านาญการพิเศษ 

44 นายส าราญ นาควงษ์ ราชประชานุเคราะห์ 38 จ.ระนอง การศึกษาพิเศษ จ.ระนอง ครูช านาญการพิเศษ 

45 นายยุทธพร วงศ์วิชิต โรงเรียนกีฬา จ.ขอนแก่น สถาบันพลศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 

46 นางจารุณี ชมนิกร โรงเรียนกีฬา จ.ขอนแก่น สถาบันพละศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 

47 นางสาวเสริมทรัพย์ เต็มใจ วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 

48 นายกรชศา ดนตรีเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 

49 นางสาวสรพนิต แจ้งสมบูรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 

50 นายธเรศ พิศชาติ วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 

51 นางทรงศิลป์ พิศชาติ วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

52 นายชัยรัตน์ วีระชัย วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 

53 นายฐิติพงศ์ เปล่งรัตน์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62  

 

                  

               

             

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง  พรมมูล) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


