
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 89 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครู
ช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 22 - 25 กันยายน 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  (ห้อง๓01) 
ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน  2563  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางชญานิศ รุ่งเรือง บางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวเข็มเพชร พาลาด บางกะปิ สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวทิพย์สุดา ค าวงศ์ บางกะปิ สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวปิยะกมล ปวงขุนทด บางกะปิ สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
5 นายสุรนารถ อร่ามเรือง บางกะปิ สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
6 นายสมประสิทธิ์ สินเจริญ บางกะปิ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
7 นางอุไรวรรณ คงเกินทุน ราชวินิตบางเขน สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
8 นายสมบัติ ทองอุ่น รัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบัง สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
9 นางสุนิศา หึกขุดทด พระโขนงพิทยาลัย สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางสาวพินิตา กิตติโสฬส พระโขนงพิทยาลัย สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
11 นางสาวฐาปนีย์ ผุยค าภา บดินทรเดชา(สิงหเสนี)2 สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
12 นายศักดิ์ชัย หัตถกรรม บางประอินทร์ สพม.เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
13 นางพุธชาด ศักดิ์แสง วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
14 นางสาวณัฏฐศศิ ปัญญ์พีรวัส เบญจมราชานุสรณ์ สพม.เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
15 นางสาวปภาอร โชติวรรณชูสกุล พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางน้ าผึ้ง อังคณาพิวัฒน์ ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
17 นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัย วัดห้วยจระเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
18 นายชัยชนะ นุชฉัยยา วัดห้วยจระเข้วิทยาคม สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางจันทิมา นุชฉัยยา พระปฐมวิทยาลัย สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
20 นางกรณิศา ส าเร็จ เมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.เขต 31 ครูช านาญการพิเศษ 
21 นางนาตรอนงค์ ประพริม สุรนารีวิทยา สพม.เขต 31 ครูช านาญการพิเศษ 
22 นายพิชญะ กันธิยะ แม่ริมวิทยาคม สพม.เขต 34 ครูช านาญการพิเศษ 
23 นายนันทพงศ์ บุญธรรม วัดวังพระนอน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
24 นายพรชัย ทองเพ่ิมพูล ชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
25 นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์หาญ วัดคุณหญิงส้มจีน สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
26 นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ เอ่ียมสุรีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
27 นายรัตนพล หงษ์ทอง กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) สพป.ราชบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
28 นางดุษฎี ตั้งประเสริฐวงศ์ วิมลวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางสาวเบญจพร เขตร าพรรณ บ้านบุพราหมณ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางสาวสาวิตรี ปามั่น ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางสุพรรณี ทรัพย์พนาพรชัย วัดเบญพาด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
32 นายพอเจตร์ ค าศักดิ์ดี วัดมณฑลประสิทธิ์ สพป.อยุธยาฯ เขต2 ครูช านาญการพิเศษ 
33 นางกชพร ดีมาก แสนทองวิทยา สพป.น่าน เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสาวสิริยา พิมพ์พา อนุบาลเคหะบางพลี สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
35 นายวัชรพงษ์ แก้วฝั่น บ้านสันโค้ง สพป.เชียงราย เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
36 นางสาวสุวภา เรืองศิลป์ อนุบาลตราด สพป.ตราด ครูช านาญการพิเศษ 
37 นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์ วัดมหาบุศย์"พิทักษถาวรกุล" สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
38 นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม วัดชนะสงคราม สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
39 นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา วัดชนะสงคราม สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
40 นางปาริชาต บุณยอัครฉัตร์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กรมการอาชีวศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  31  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕63  

 

                  

               

             

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง  พรมมูล) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


