
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาก 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการและวิทยฐานะเชี่ยวชาก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๒๓ จ านวน 1 หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  วันที่ ๒๔ – 27 มกราคม ๒๕๖๖ 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ข้อมูลส าคัญ) 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ ครูช านากการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

2.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งทาง Email ที่ก าหนดไว้ (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหตุ        -  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

 
หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 3,500 บาท 
  

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online)  
 

- การอบรมผ่านระบบออนไลน์ อบรมผ่านระบบ ZOOM โดยจะส่งลิงค์การอบรมใน 
Line กลุ่ม  

- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 24 ธ.ค. 65 – 13 มกราคม 66 
ช าระค่าลงทะเบียนผ่าน QR CODE  เมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้วส่งหลักฐานการ
โอนเงิน และแจ้งที่อยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสาร
ประกอบการอบรมใน Line กลุ่ม 

 
- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็น

ไฟล์ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อยแล้ว (หน้าปก ค า
น า สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึก
ชื่อไฟล์เป็นชื่อ นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียน
ประวัติ เริ่มส่งงานตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. – 22 ม.ค.  
2566  ส่งที่ Mail :withaya.hcd@gmail.com  

 
 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือ
ยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรม
ก่อนช าระเงินค่าลงทะเบียน 

 
 

QR Code เข้ากลุ่มLine 123 

QR Code ช าระเงินระยะ 123 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  
งานวิจัย         
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
       ๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
       ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลกัสูตรและบริบทของสถานศึกษา 
                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
                 ๒.๑ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๒.๒ การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้เรียน 
             ๒.๕ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา  
             คุณภาพการปฏิบัติงานของครูช านาญการพิเศษ 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นคร ู
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                  ๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                  ๔.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.  น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจดัท ารายงาน
ประกอบด้วย  บทน า   
     เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบตัิในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้
ที่ ๑-๔    
     ตามล าดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

          ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
       ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 

ณ  ห้อง ๒๐๒ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(ออนไลน์) 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นายณภัทร กองจันทร์ แม่ริมวิทยาคม สพม.เชียงใหม ่ ครูช านากการพเิศษ 

2 นางชลอ อุ่นทอง น้ าริดวิทยา สพม.พิษณโุลก อุตรดิตถ ์ ครูช านากการพเิศษ 

3 นางสาวพิมพ์ประภา วรรณา ชุมพวงศึกษา สพม.นครราชสมีา ครูช านากการพเิศษ 

4 นางสาวจิราณี เมืองจันทร ์ ห้วยทับทันวิทยาคม สพม.ศรสีะเกษ ยโสธร ครูช านากการพเิศษ 

5 นางพงษ์ลดา สารสั บ้านเหนือ สพป ยะลา เขต 1 ครูช านากการพเิศษ 

6 นางสาวอภิรดา ประสพสม อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย ์ สพป สระบุรี เขต 1 ครูช านากการพเิศษ 

7 นางสาวจริยา พงศ์สปุาณ ี ชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุร ีเขต 1 ครูช านากการพเิศษ 

8 นางสาวศิริพร แก้วอาษา หนองวิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1 ครูช านากการพเิศษ 

9 นางสาวสุภารัตน์ ช่วงบักกตั ิ บ้านดงซ่อม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูช านากการพเิศษ 

10 นางแพวพันธ์ เซี่ยงเทศ วัดอุบลวรรณา สพป.ราชบุร ีเขต 2 ครูช านากการพเิศษ 

11 นายทวีป ศรีสุวรรณ วัดเฬุวัน(สารภีชนานุกูล) สพป.เชียงใหม ่เขต 4 ครูช านากการพเิศษ 

12 นางวิภาพร ศรีพรม ราชประชานุเคราะห ์32 ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ ครูช านากการพเิศษ 

13 นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร ์ วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

14 นายฉัตรพล สุดเนตร วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

15 นายปรมตัถ์ บุณยศริ ิ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

16 นายพันธ์ศักดิ์ เอี่ยมจรูก วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

17 นายพาณุพล กากจนกฤต วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

18 ว่าท่ีร้อยตรีชาตรี ทรงวัชราภรณ ์ วิทยาลัยนาฏศิลป ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

19 นายอัฒรัตติ์ แสงสะอาด วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูช านากการพเิศษ 

20 นางธักวดี ไกรคง วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

21 ว่าท่ีร้อยตรสีิทธิศักดิ์ ไชยวงศ ์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

22 นายสุรสิทธ์ิ วิเศษสิงห ์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

23 นางศลิษา วงศ์ค าปัน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

24 นายธงชัย จีนชาติ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

25 นายสรายุธ รอบรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

26 นายกฤษฎา นุ่มเจริก วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

27 นายณฐพงศ์ งามระเบียบ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

28 นางสาวอภิกกา วิเชียรรัตน ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

29 นายทรรศนะ ภาคอัมพร วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

30 นางวราภรณ์ ส้มอ่ า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

31 นายอโนทัย ส้มอ่ า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

32 นายเสมอปักกา จันทร์หอม วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

33 นางสาวณัฏฐชา คงชัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

34 นายประสิทธ์ิ มุกดามณ ี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

35 นายโชคอภินันท์ ทวีสุข วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

36 นางสาวสรพนิต แจ้งสมบรูณ ์ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

37 นายรัตนชัย เตียวิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

38 นายศุภกิจ นรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ่
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ครูช านากการพเิศษ 

39 นายตวงวิทย์ เสียงสนั่น วิทยาลัยชุมชนบุรรีัมย ์ สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

40 นายสุวภัทร นารีรมัย ์ วิทยาลัยชุมชนบุรรีัมย ์ สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

41 นายปฐม น่ิมหัตถา วิทยาลัยชุมชนบุรรีัมย ์ สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

42 นางกันตาภัทร บุกเลิศ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภ ู สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

43 นางกักชลิกา กราบไกรแก้ว วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภ ู สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

44 นายสุวัชชัย หาช่ืน วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภ ู สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

45 นางเวฬุกานต์ ขานวงศ์ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภ ู สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

46 นางปราณี สถติบรรจง วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภ ู สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

47 นายกิตติวัฒน์ ขัณฑ์ชลา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภ ู สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 
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48 นายปริวัฒน์ ช่างคิด วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

49 นางสาวนัยนา จอกถม วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

50 นางสาวจริยา แซ่ถ า วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

51 นางนันท์นภัส อนุรักษ์พงศธร วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

52 นางปาริชาต ชูสุวรรณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

53 นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ ์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

54 นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย ์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

55 นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

56 นายเด่นศักดิ์ หอมหวล วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

57 นายชด นิตศิร ิ วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

58 นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

59 นางสาวพิมพ์ประภา ค าจันทร ์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

60 นางสาวสุถิรา มั่นคง วิทยาลัยชุมชนยโสธร สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

61 นางสาวอมร ไชยแสน วิทยาลัยชุมชนยโสธร สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

62 นายประเสริฐ เฉยดิษ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

63 นางสาวอรดี ตรีวิสตูร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

64 นางกนกอร โฉมเฉลา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

65 นายเผด็จ เปล่งปลั่ง วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

66 นางประภสัสร นิ่มพินิจ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

67 นางสาวอติวรรณ รตันวราหะ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

68 นางสาวสุนทรียา กริดวิชกยาการ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

69 นายพิชาก พรหมสมบัต ิ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

70 นางสาวศันสนีย์ นาคะสนธิ ์ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

71 นางอักชลี บุกจงรักษ ์ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

72 นางสาววรางคณา บุกเนาว ์ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 

73 นางสาวสุวิภา สุวรรณโณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 



 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕66 

 

 

                 

               

             

                         (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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74 นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข วิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

75 นายสุรยิา หว่าหล า วิทยาลัยชุมชนปัตตาน ี สถาบันวิทยาลยัชุมชน ครูช านากการพเิศษ 

76 ว่าท่ีร้อยตรภีัทรกฤษณ์ พุมพิพัฒน์ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป ์ ครูช านากการพเิศษ 


