
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดน้ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๐๐ จ านวน 1 หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  
 
วันที่ ๑๔ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ) 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ ครูช านาญการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

2.  กรอกทะเบียนประวัตผิู้เข้ารบัการพัฒนา และน าสง่ทาง Email ที่ก าหนดไว้ (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหต ุ  -    สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

 
หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๓,๕๐๐ บาท 
  

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online)  
 

- การอบรมผ่านระบบออนไลน์จะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดเพ่ือเข้า Line กลุ่ม อบรม
ผ่านระบบ ZOOM 

 

- แจ้งท่ีอยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรม(พร้อมแสดงหลักฐานการโอน
เงิน) ใน Line กลุ่ม 

 

- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันท่ี ๒6 สิงหาคม – ๖ กันยายน 2564 
ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ เลขที่ 079 713019 2 และแจ้งรายละเอียดการช าระเงินใน Line กลุ่ม 

 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ท่ีรวมไฟล์เรียบร้อย
แล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เน้ือหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ 
นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เริ่มส่งงานตั้งแต่วันท่ี ๒6 สิงหาคม – 9 
กันยายน 2564 ส่งท่ี Mail :withaya.hcd@gmail.com 

 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและ
ก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 

 
 
 
 



ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
หลักสตูรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ารบัการพัฒนาแต่ละคนศกึษาคน้คว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  
งานวิจัย         
 สื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละแหล่งเรียนรู้อืน่ ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดงันี้ 
ส่วนที่ ๑ การพฒันาสมรรถนะในการปฏบิัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
            หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๑ เทคนคิการออกแบบการเรียนรู้เพือ่พัฒนาผู้เรียน 
       ๑.๑ การวิเคราะห์และพฒันาหลักสตูร 
       ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรและบรบิทของสถานศกึษา 
                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๒ ภาวะผูน้ าทางวิชาการ 
                 ๒.๑ การเป็นผูน้ าทางวิชาการ 
๒.๒ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบรหิารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบัผู้เรียน 
             ๒.๕ การใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะ 
ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบและวางแผนพฒันา  
             คณุภาพการปฏิบตัิงานของครูช านาญการพิเศษ 
             หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๓ ความเปน็คร ู
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                  ๓.๓ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบเพื่อพฒันาคณุภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธเ์พือ่พัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
                  ๔.๓ การวิจัยเพือ่พัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
๒.  น าความรู้และประสบการณท์ี่ได้จากข้อ ๑ สรปุสรา้งองคค์วามรู้และจัดท ารายงาน
ประกอบด้วย  บทน า   
     เนือ้เรือ่ง สรปุแนวทางการประยกุต์สูก่ารปฏบิัตใินสถานศกึษา จ าแนกเปน็รายหน่วยการเรียนรู้
ที่ ๑-๔    
     ตามล าดบั รวมกันไม่เกนิ ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานกุรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่มในวัน
ปฐมนิเทศ 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

          ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
       ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 

ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นายพูนศักดิ์ รักษาพันธ์ุ บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) สพม.กทม. 2 ครูช านาญการพเิศษ 
2 นางอัจฉร ี ทนนานนท ์ ราชโบรกิานุเคราะห ์ สพม.ราชบรุ ี ครูช านาญการพเิศษ 
3 นางอรพรรณ สันธิศิร ิ ราชโบรกิานุเคราะห ์ สพม.ราชบรุ ี ครูช านาญการพเิศษ 
4 นางเจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี สพม.ราชบรุ ี ครูช านาญการพเิศษ 
5 นางสาวศนีชา วิเดช รัตนราษฎร์บ ารุง สพม.ราชบรุ ี ครูช านาญการพเิศษ 

6 นายมนัส สิทธิโชคธรรม 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยเพชรบุรี สพม.เพชรบุร ี ครูช านาญการพเิศษ 

7 นางสาวอุมาวด ี วุฒินาม 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลามมัธยม) สพม.นครปฐม ครูช านาญการพเิศษ 

8 นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน ์ ภปร.ราชวิทยาลัย สพม.นครปฐม ครูช านาญการพเิศษ 
9 นายสุพิศ นิตยวัน บ้านทุ่งนาค สพป.สรุินทร์ เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

10 นางสาวจรรยา เล็กชัยรัตน์ เมืองสุพรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

11 นายอรรถพล สุสมบรูณ์ 
อนุบาลนางรอง 

(สังขกฤษณ์อนสุรณ์) สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 ครูช านาญการพเิศษ 
12 นางสาวกันทมิา จันทะคุณ บ้านนาล้อม สพป.พิษณุโลก เขต 3 ครูช านาญการพเิศษ 
13 นางสิรินธร วัชรพืชผล บ้านหนองไทร สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 ครูช านาญการพเิศษ 
14 นางสาวพรอุษา พุทธประเสริฐ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
15 นายศุภชัย พวงพึ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
16 นายนิรุจน ์ ฤาวิชา วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
17 นายชัยพร สว่างวรรณ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
18 นางภุมร ี ศรีคร้าม วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
19 นางสาวศิรลิักษณ์ พุ่มก าพล วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
20 นางพจมาลย ์ จิตติวงศ์สมาน วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
21 นางนาฏยา สอาดวุฒิเจรญิ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
22 นางสาวจริาพร สุขเอมโอษฐ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
23 นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
24 นายอดินันท์ คามะอู วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 

25 นายเลิศศักดิ ์ จู้ห้อง 
วิทยาลัยนาฎศิลป
นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 



ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
26 นายนรีชล สวนส าราญ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
27 นายวรพันธ์   ชัยตระกูล  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
28 นายสุทธิเขต ขุนเณร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
29 นางนิจวรรณ ขุนเณร  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
30 นางสาวเกณิกา  วงศ์นรินทร ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
31 นายสรายุทธ  จันทรสมบัต ิ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
32 นายชัยมงคล  ศรีปัตเนตร ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
33 นางสาวกาญจน์สิตา  เสนขุนทด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
34 นางสาวพิไลลักษณ์ สานค า  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
35 นายวันชัย ชมนก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
36 นางพิณฑ ์ ไกรแก้ว วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุร ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
37 นางสวล ี บุตรสิงห ์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุร ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
38 นางสาวพิมพ์ชนก บุตรอินทร ์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุร ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
39 นายธนา น้ าค้าง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุร ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
40 นายกิตติพงษ์ จันทรส์มทุร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านาญการพเิศษ 
41 นางพนิดา สมบรูณ์ชัย ศึกษาพิเศษ จ.ชัยนาท ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครูช านาญการพเิศษ 
42 นายมนตร ี พันธ์กสิกร วิทยาลัยชุมชน จ.พิจิต วิทยาลัยชุมชน ครูช านาญการพเิศษ 
43 นางสาวปฐมพร  อุไรพันธ์ วิทยาลัยชุมชน จ.พิจิต วิทยาลัยชุมชน ครูช านาญการพเิศษ 
44 นางวิลัย  บุตร์วัตร วิทยาลัยชุมชน จ.พิจิต วิทยาลัยชุมชน ครูช านาญการพเิศษ 
45 นางกนกวรรณ  ลิ้มวีระประจักษ์ วิทยาลัยชุมชน จ.อุทัยธานี วิทยาลัยชุมชน ครูช านาญการพเิศษ 
46 นางสาวศศิพิสุทธ์ิ  หงษ์สมบัต ิ วิทยาลัยชุมชน จ.บรุีรัมย ์ วิทยาลัยชุมชน ครูช านาญการพเิศษ 
47 นางนุชนาฏ  ชาวปลายนา วิทยาลัยชุมชน จ.แพร ่ วิทยาลัยชุมชน ครูช านาญการพเิศษ 
48 นายพงศธร  กันทะวงค์ วิทยาลัยชุมชน จ.แพร ่ วิทยาลัยชุมชน ครูช านาญการพเิศษ 
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                          (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


