
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 91 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครู
ช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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  (ห้อง301) 
ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม  2563  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางณิชากร แก้วฉีด ฤทธิยวรรณาลัย 2 สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางปารย์ใจ ข าพินิจ ฤทธิยวรรณาลัย 2 สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวสิรินาถ ธงศิลา พรตพิทยา สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
5 นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล สมุทรสาครวิทยาลัย สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
6 นางศิริตะวัน นาควงศ์ หนองทะเลวิทยา สพม.เขต 13 ครูช านาญการพิเศษ 
7 นางสาวจารุลักษณ์ ธนายศบุญญวัฒน์ ภักดีชุมพลวิทยา สพม.เขต 30 ครูช านาญการพิเศษ 
8 นายอภิชาต เจนสาลีกิจ ลานสักวิทยา สพม.เขต 42 ครูช านาญการพิเศษ 
9 นางสาวชะบา จันทร์นวล ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางเยาวดี รอบคอบ วัดราษฎร์เจริญวราราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
11 นางสาวรสิตา ม่วงอุดทา บ้านย่านซื่อ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
12 นางศรีสุดา ศรกองแดง บ้านวังโขน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
13 นางดวงสุดา ศรีรักษ์ บ้านมะพริกดู่โพนสิน สพป.ยโสธร เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
14 นางสาวมนัสนันท์ วินิจฉัย คลองบางกระบือ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
15 นางสาวชนิดาภา แสงบุญอนันต์ บ้านหนองแวงค า สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
16 นายชัญฐกร วุฒิธรคณากูล บ้านโคกสะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
17 นางธมนต์วรรณ หนูเกตุ วัดคลองตาล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
18 นางสาวณัฐตาภรณ์ ศักดี ป่าโมกอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางสาวสมหมาย ไชยวิศาล บ้านคลองมะขาม สพป.ตราด ครูช านาญการพิเศษ 
20 นางยุพิน ทาบุราณ ชุมชนบ้านเขาสมิง สพป.ตราด ครูช านาญการพิเศษ 
21 นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์ วัดอมรินทราราม สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
22 นางลักขณา กลิ่นเฟือง พญาไท สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
23 นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ พญาไท สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
24 นายทูน ภาษีธรรม พิบูลย์อุปถัมภ์ สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
25 นางสุนิสา อินทนนท์ พิบูลย์อุปถัมภ์ สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
26 นางหทัยรัตน์ หนูมงกุฎ สุพรรณบุรีปัญญานุกูล ส านักงานการศึกษาพิเศษ ครูช านาญการพิเศษ 
27 นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์ วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
28 นางสาวไพรินทร์ ชมมะลิ วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางพิไลวรรณ ยะวรรณ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 
30 นายกิตติศักดิ์ สินธุโคตร วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางเทียนทอง เบญจมาส วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 
32 นางวิชา ซาบาแตร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 
33 นายธราดล ชัยเดชโกสิน วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 
34 นายสหชาติ ศรีสร้างคอม วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 
35 นางสาววัฒนิกา บุญยวง วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 
36 นายสุรเดช เนียมค า วิทยาลัยนาฏศิลป์นคราราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ 
37 นายเอกนสันต์ พัฒนะ โรงเรียนกีฬา จ.อ่างทอง โรงเรียนกีฬา ครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  3 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 (เพ่ิมเติม) 

 

                  

               

             

                         (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


