
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดน้ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี 97 จ านวน 1 หลักสูตร คือ  

หลักสูตรวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ อบรมระหว่าง  วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2564 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ) 
๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ/ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวัน
ปฐมนิเทศ (วันแรกในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องน าเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี ้
๑) ตัวช้ีวัดหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่ท่านเป็นครผูู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรูท้ี่ท่านเป็นครผูู้สอน 

๓.  กรอกทะเบียนประวัตผิู้เข้ารบัการพัฒนา และน าสง่ในวันแรกของการพฒันา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหต ุ  -    สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่ 02-2416546/093-7924639  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากทีจ่อดรถของมหาวิทยาลัยมจี านวนจ ากัด จงึไม่สามารถส ารองที่จอดส าหรับ

ผู้เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) แต่ยกเว้นกรณีส าหรับผู้ทีแ่จ้งจองทีจ่อดรถสามารถ
ส ารองทีจ่อดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษ 

- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  
 

หลักสูตรฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 5,๐๐๐ บาท 
  

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online) 
- ท่านท่ีประสงค์อบรมผ่านระบบออนไลน์จะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดเพ่ือเข้าLineกลุ่ม 
- แจ้งท่ีอยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรมใน Line กลุ่ม 
- ท่านท่ีประสงค์อบรมผ่านระบบออนไลน์จะแจ้งรายละเอียดการช าระเงินใน Line 

กลุ่ม 
- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ท่ีรวมไฟล์เรียบร้อย

แล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เน้ือหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟลเป็นชื่อ 
นามสกุลของผู้อบรม เริ่มส่งงานตั้งแต่วันท่ี 2 – 11 มิถุนายน 2564  

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและ
ก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 

 
 

 
 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  

หลักสตูรฯ วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
 

๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี  
 

ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูเชี่ยวชาญ   
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑  การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน    

๑.  การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์และประเมินหลักสูตร  
๒.  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
๓.  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
๔.  เทคนิคการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  

     หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ การพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการ    
๑.  การพัฒนาภาพลกัษณ์ของการเป็นผู้น าทางวิชาการ   
๒.  การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ     
๓.  การสร้างหรือพฒันานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้    

ส่วนท่ี ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครูเชี่ยวชาญ  
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู    
       ๑. การพัฒนาจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม ทีส่ร้างเสริมความเป็นครูต้นแบบ  
      ๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู    
        ๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔  กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

๑. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบร่วมกบัผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนรู้  

๒. กลยุทธ์การวางแผนเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน  
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  

  ๒. น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากข้อ ๑ สรุปสรา้งองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย บทน า เน้ือ
เรื่อง    สรุป แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ – ๔  
ตามล าดับ รวมกัน  ไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ   

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

          ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
       ระหว่างวันท่ี 22 – 26 มิถุนายน 2564  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 

ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางศศิธร ไวทยสุวรรณ วัดมกุฏกษัตริย์ สพม. เขต 1 ครูเช่ียวชาญ 
2 นางสาวมาล ี จิระธนวิทย ์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.เขต 1 ครูเช่ียวชาญ 
3 นางกชณิภา กันตะกนิษฐ ์ ปากเกร็ด สพม. เขต 3 ครูเช่ียวชาญ 
4 นางสาวอิสรีย ์ ผาสุก ปราจีณราษฏรอ ารงุ สพม.เขต 7 ครูเช่ียวชาญ 
5 นางสาวฉลอม รุ่งเรือง ธรรมโชติศึกษาลัย สพม.สุพรรณบุร ี ครูเช่ียวชาญ 
6 นางสาวอรกัญญา มีทอง กัลยาณวัตร สพม.ขอนแก่น ครูเช่ียวชาญ 
7 นางจันจริา ชมตะพุ บ้านหนองหญ้าขาว สพป.นครราชสีมา เขต 1 ครูเช่ียวชาญ 
8 นางสุพฒัตรา หล้าฤทธ์ิ บ้านวังน้ าข้าวชนูปถัมภ์ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 ครูเช่ียวชาญ 
9 นางมณ ี พรมแสง บ้านดงธาตุ สพป.อุดรธานี เขต 4 ครูเช่ียวชาญ 

10 นางสาวลักขณา อภิบาลศร ี บ้านเนินตาล สพป.จ.ตราด ครูเช่ียวชาญ 
11 นางอินทิรา พงษ์รอด วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
12 นายวัลลภ พุ่มระชัฏร ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
13 นางกิ่งดาว สวัสด ี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
14 นางธนันญภา บุญมาเสมอ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
15 นางนันท์นลิน นิ่มเกต ุ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
16 นางสุนันทา พันธุกูล วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
17 นายภูศิต รุ่งแก้ว วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
18 นายดุสิต ฤทธาคน ี วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
19 นายสมชาย เอี่ยมบางยุง วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
20 นางวาสนา สง่าเมือง วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
21 นายจักรายุธ ไหลสกุล วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูเช่ียวชาญ 
22 นายพุฒิพงศ์ นากา โรงเรียนกีฬาจ.ศรสีะเกษ โรงเรียนกีฬา ครูเช่ียวชาญ 
23 นางสาวเสาวล ี แจ้งใจด ี โรงเรียนกีฬาจ.สพุรรณบรุ ี โรงเรียนกีฬา ครูเช่ียวชาญ 
24 นายนิธิพงษ์ อนุรักษ์พงศธร วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ครูเช่ียวชาญ 
25 นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ครูเช่ียวชาญ 

 
 



 

ประกาศรายช่ือ ณ วันที่  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64  

 

                  

               

             

                          (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


