
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 85 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครู
ช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 23-26 มิถุนายน 2563  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ) 

 
๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (วันแรกในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องน าเอกสารมาประกอบการพัฒนาดังนี้ 
๑) ตัวชี้วัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 

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

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากที่จอดรถของมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถส ารองที่จอดส าหรับผู้

เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) แต่ยกเว้นกรณีส าหรับผู้ที่แจ้งจองท่ีจอดรถสามารถ
ส ารองที่จอดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษ 

- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  
หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาทโดยน ามาช าระในวันแรกของการพัฒนา 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่าสละ
สิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงินค่าลงทะเบียน 
- กรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อบรม 
- กรุณาน ารูปถ่ายหน้าตรงสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว มาให้เจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนวันแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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  (ห้อง๓01) 
ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2563  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นางกาญจนา ไชยวงษ์ 
บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวน

อุปถัมภ ์ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางมัณฑนา แยมสูงเนิน ทวีธาภิเศก สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางจินตนา อินทเศียร เตรียมอุดมศึกษา สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวโสภิต เปรียญกิจไพศาล เตรียมอุดมศึกษา สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
5 นางจันทนี หงษ์หิรัญพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
6 นางสาวสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์ มัธยมวัดดสุิตตาราม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
7 นางสาวพัชรพรรณ์ ปานเอี่ยม วัดบวรนิเวศ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
8 นางวรรณลุ จารุจิตร ธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
9 นายณัฐพล มีแก้วน้อย ธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นายพนม สุมาศรี สามเสนวิทยาลัย สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
11 นายอัคคภาคย์ ยงยุทธ พระโขนงพิทยาลัย สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
12 นายประชานาท พรมลี วัดสุทธิวราราม สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
13 นายบุญทวี นรโคตร มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
14 นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง บดินเดชา สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
15 นางอังครารัตน์ หวังดี บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี)  สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางมนต์ทิพย์ วิลาวรรณ ราษฎร์นยิม สพม.เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
17 นางสาวพรพิมล ณัฐสิฐโสภณ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม.เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
18 นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์ ราษฎร์นยิม สพม.เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางสาวนันทนา แก้วจรูญ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
20 นางสาวรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.เขต 5 ครูช านาญการพิเศษ 
21 นางสาวสิวินีย ์ ประจ าถิ่น ไทรโยคน้อยวิทยา สพม.เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
22 นางสาวสุวรรณา จิตต์ปลื้ม บางแพปฐมพิทยา สพม.เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 

23 นางสาวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์ 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุร ี สพม. เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 

24 นางสาวนิศาชล ประทีบทอง 
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุร ี สพม. เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 

25 นางสาวกนกรักษ์ สุทธิอ านวยกุล 
พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อ

เงินอนุสรณ ์ สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

26 นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์ 
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์ สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
27 นายดุสิต โตใจธรรม สมุทรสาครบรูณะ สพม. เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
28 นางเพ็ญนภา ชาญณรงค์ วัดธรรมจริยาภิรมย ์ สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
29 นายอุทัย นะธิศรี วัดธรรมจริยาภิรมย ์ สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางพนัสสา ปลอดภัย วิทยาศาสตร์ราชวิทยาลัยตรัง สพม.เขต 13 ครูช านาญการพิเศษ 

31 นางสาวกนกนภส สืบสิน 
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรี

นครินทร ์ภูเก็ต สพม.เขต 14 ครูช านาญการพิเศษ 
32 นางสาวปานวาด แมนมาศวิหค ศรียานสุรณ ์ สพม.เขต 17 ครูช านาญการพิเศษ 
33 นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นทอง สะพานเลือกวิทยาคม สพม.เขต 17 ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสาวศุภกัญญา ทวีผล สะตอวิทยาคม สพม.เขต 17 ครูช านาญการพิเศษ 
35 นายสุวรรณ พิมลภาพ ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 ครูช านาญการพิเศษ 
36 นางสาวเต็มพร แสงวิชัย ตราดสรรเสริญพิทยาคม สพม.เขต 17 ครูช านาญการพิเศษ 
37 นางสาวเจิมจันทน์ ขวัญแก้ว แสนสุข สพม. เขต 18 ครูช านาญการพิเศษ 
38 นางสาวสุพัฒทรา สินสุพรรณ์ นางรอง สพม. เขต 22 ครูช านาญการพิเศษ 
39 นางเพ็ญศิริ ไสยสาลี ร่องค า สพม. เขต 24 ครูช านาญการพิเศษ 
40 นางสาวกัญญลักษณ์ กลุ่มศรี สมเด็จพิทยาคม สพม.เขต 24 ครูช านาญการพิเศษ 
41 นางมาลีรัตน์ อรรคบาล คูเมืองวิทยาคม สพม.เขต 32 ครูช านาญการพิเศษ 
42 นางนงลักษณ์ แพรศิลป ์ วัฒนเสาลักษณ ์ สูงเม่นชนูปถัมภ ์ สพม.เขต 37 ครูช านาญการพิเศษ 
43 นายกิตติพงษ์ ธงชัย บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 ครูช านาญการพิเศษ 
44 นางสาวสายฝน แก้วจันทร์ บ้านหัวหิน สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

45 นางจิรนันท์ ทูโคกกรวด 
ต าบลโคกกรวด 

(ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
46 นางรัตนกายี สุคุณา อ่างห้วยยาง สพป.นครราชสีมา เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
47 นางสาวนฤมล ลิ้มศิริ บ้านหนองมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
48 นายสุวิชัย มาธงชัย สุขานาร ี สพป.นครราชสีมา เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
49 นางสาวสุญารินทร์ สิทธิวงศ์ บ้านเหล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
50 นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันด์ อนุบาลราชบุร ี สพป.ราชบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
51 นางสาวนิอร อ้นวิมล ขจรทรัพย์อ ารุง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

52 นายชิษณุภูมิ หาญพละ ไทยรัฐวิทยา 69 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
53 นางสาววาสนา ปาปะโลม ไทยรัฐวิทยา 69 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
54 นางสาวสมยงค์ หงษ์ศรีจันทร์ ไทยรัฐวิทยา 69 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
55 นางสาวอิศรา บูชาบุญ ไทยรัฐวิทยา 69 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
56 นางสาวณภัค ต้นสีนนท์ บ้านดอนบม่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
57 นางสาวเขมณภัทร นีลัยนารถ บ้านกกปลาซิวนาโด ่ สพป.สกลนคร เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
58 นางรอยพิมพ์ กาพย์ไชย อนุบาลเชียงใหม ่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
59 นางกาญจนา สุขมา วัดสระกระเทียม สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
60 นางสาววิเรขา ปัญจมานนท์ บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
61 นางสาวบุษบา แดงอ่อน บ้านสามสิบพัฒนา สพป.จันทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
62 นางปทุมวัน ฉิมพาลี บ้านคลองบอน สพป.จันทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
63 นางสาวรสสุคนธ์ เอ่ียวศิริ ทุ่งสะเดาประชาสรรค ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
64 นางพรทิพย์ บุตรบริบูรณ์ ทุ่งสะเดาประชาสรรค ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
65 นางสาวปัทมา เกตุหลิม วัดไผโ่รงวัว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
66 นางบุษบรรณ สิงห์โต วัดบุญสมัพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
67 นางรัชญา ไชยสมบัติ วัดบุญสมัพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
68 นางสมิตานัน เถาเอ่ียม บ้านโคกกระดี ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
69 นางวาสนา เวชวิฐาน บ้านพุม่วง-พุพง สพป.กาญจนบรุี เขต3 ครูช านาญการพิเศษ 
70 น.ส.สวุรรณา เปี่ยมไธสง บ้านโนนอุดมนภดล สพป.นครราชสีมา เขต 7 ครูช านาญการพิเศษ 
71 นางวารุณี เผือกจันทึก กศน.อ.ล าสนธ ิ กศนจ.ลพบุร ี ครูช านาญการพิเศษ 
72 นางสาววรณัชชา บริบูรณ์ วัดตลาดพูล สพป.สิห์บรุ ี ครูช านาญการพิเศษ 
73 นายสุเมท สว่างอารมณ์ การศึกษาพิเศษ จ.สุพรรณบุร ี การศึกษาพิเศษ ครูช านาญการพิเศษ 

74 นายมานพ โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนกีฬา จ.ศรสีะเกษ 
มหาวิทยาลยัการกีฬา

แห่งชาติ ครูช านาญการพิเศษ 

75 นายเจริญ อนันเอื้อ โรงเรียนกีฬา จ.ศรสีะเกษ 
มหาวิทยาลยัการกีฬา

แห่งชาติ ครูช านาญการพิเศษ 
76 นางปาริชาติ ประเสริฐศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพิเศษ 
77 นางสุภา รักหมอ วิทยลัยนาฎศลิปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพิเศษ 
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