
 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี 
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2560 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 17 – 20 
ตุลาคม 2560 จ านวน 172 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 

ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 43 ท่าน  กลุ่มที่ 1  ห้องประชุมชั้น 2 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 นางจินตนา  เสาร์ทอง ชุมชนบ้านหนองปลิง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

2 นางพรรณนิภา  ดวงสุภา บ้านป่าไร สพป.ตาก เขต 2 

3 นางเรณู  ไชยหงษ์ บ้านวังชะโอน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

4 นางเนาวรัตน์ เขียวฉอ้อน บ้านแม่ก้ืดหลวงฯ สพป.ตาก เขต 2 

5 นางสิริรัตน์ เรื่อศรีจันทร์ บ้านหนองหล่ม สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

6 นางประทุมพร วงษ์จ่า เฉลิมพระเกียรติฯ สพม. เขต 41 

7 นางสร้อยสุดา ภูวดล บ้านดงเจริญ สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

8 นางปิยรัตน์ กรมพันธุ์ บ้านใหม่เจริญสุข สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

9 นางจิรัฎฐ์อร  สวนไม้หอม บ้านไตรตรึงษ์ สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

10 นายเกษศิรินทร์  คงกล้า ปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 

11 นางสาวพรหมศิริ  วงศธ์นบัตร บ้านทุ่งตาพุก สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

12 นางสาวณัฐพัชร์  มาสี ขาณุวิทยา สพม.เขต 41 

13 นางสาวสมหมาย  นารถพินิจ ขาณุวิทยา สพม.เขต 41 

14 นายกิตติศักดิ์  ศรีพารา เฉลิมพระเกียรติฯ สพม.เขต 41 

15 นางสาวอรสา  หลวงหลาย บ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 

16 นางกอบกุล  พิพรรธนจินดา บ้านทรงธรรม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

17 นางสันทนา  กิวิพันธ์ บ้านสระสิงห์โต สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

18 นางอุษา  ข าหลง บ้านวังชะโอน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

19 นางสาวนิภารัตน์  หมู่มาก ปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 

20 นางกันตพร  ผิวพรรณ ปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 

21 นางสาวทิชา  เขม้นเขตการ บ้านหนองสมบูรณ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 

22 นางสาวสุทธรา  อุดแก้ว ลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 



23 นายวินัย  อ่อนน้อม ลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 

24 นางสาวออมสิน  วินิจมนตรี ลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 

25 นางธนรัตน์  ปิติพชื ไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 

26 นางทับทิม  อินดีด า บ้านชุมม่วง สพป.นว. เขต 2 

27 นายก้องภพ  กองโกย ดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 

28 นายวีระ  แต้ภักดี บ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท 

29 นางสุจิตรา  เชื้อกุลนันท์ บ้านโนนจั่น   

30 นางสาวมีนา  ปาละโค บ้านโนนจั่น   

31 นางนันทิกร  อินทรศิลา บ้านห้วยเจริญ สพป.สุโขทัย เขต 2 

32 นายสุนทร  ทรัพย์สุริต ขาณุวิทยา สพม. เขต 41 

33 นายนนทพัทธ์  กุลฉิม ไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 

34 นางสาวสุนิษา  กิ่มเกิด วัดบ่อแร่  สพป.ชัยนาท 

35 นายสุรวุฒ ิ ตั้งดี อนุบาลหันคา สพป.ชัยนาท 

36 นางสุธีรา  สงห์ค าโล บ้านศรีไกรลาศ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

37 นางประทีป  สุทัศน์ นครสวรรค์ปัญญานุกูล 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

38 นางอริศรา  สุริวงค์ นครสวรรค์ปัญญานุกูล   

39 นายชรินย์  แกล้วกล้า นครสวรรค์ปัญญานุกูล 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

40 นายเรวัต  สิทธิพงษ์ บ้านคลองยาง สพป.ชัยนาท 

41 นางสาวปาณิสรา  บุปผาถา นครสวรรค์ปัญญานุกูล   

42 นางสาวธัญลักษณ์  นิติภากรณ์ นครสวรรค์ปัญญานุกูล 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

43 นายโสภณ  แสงอะโณ บ้านหนองใหญ่ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 43 ท่าน  กลุ่มที่ 2  ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 นายเชาวลิต  ประดิษฐ์ วัดโบราณหลวง สพป.สุโขทัย เขต 2 

2 นางประวมล  อนุศาสตร์ วัดโบราณหลวง สพป.สุโขทัย เขต 2 

3 นางสาวชวัลพัชร  ปราระจูม บ้านปางสวรรค์ สพป.นว. เขต 2 

4 นางพัชรี  โมราราย นครสวรรค์ปัญญานุกูล 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

5 นางกรองทอง  อยู่ใจ นครสวรรค์ปัญญานุกูล 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

6 นางสาวณัฐธิดา  ปานโยมา บ้านดงเจริญ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

7 นายเทิดศักดิ์  ปัญญาจิราธิวัฒน์ บ้านชุมนาก สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

8 นางนัยนา  มั่นพุฒิสรรค์ บ้านไร่ประชาสรรค์ สพป.นว. เขต 3 

9 นางสาวสมจิตร  เขียวนวล ห้วยใหญ่ยางงาม สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

10 นายอายุวัฒน์  ทองนวม บ้านโนนใหญ่ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

11 นายเอกสิทธิ์  รอดวิเศษ บ้านโนนใหญ่ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

12 นางอ าพร  เกตุทิม บ้านโนนใหญ่ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

13 นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง คีรมีาสพิทยาคม สพม. เขต 38 

14 นางสาวสังเวียน  แก้วหนู บ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต 1 

15 นางลัดดาวัลย์  ตติยก้องเกียรติ์ บ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต 1 

16 นางเสาวนีย์  ตาค า หนองกองพิทยาคม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

17 นางฐิติรัตน์  แสนทิ หนองกองพิทยาคม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

18 นายประเวช  ผิวพรรณ ปางศิลาทองศึกษา   

19 นายสุกรีย์  อุดคนดี พรานกระต่ายพิทยาคม   

20 นางพชรพร  อุดคนดี บ้านวังชะโอน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

21 นางสินีนาฎ  หอมมาลา บ้านวังชะโอน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

22 นางสาวจิราภรณ์  เกษวิริยการณ์ บ้านบึงหล่ม   

23 นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง คีรีมาสพิทยาคม สพม. เขต 41 

24 นางสาววนัสนันท์  พุทธอินศร วชิรปราการวิทยาคม  สพม. เขต 41 

25 นางสาวมาณีนุช  กิตติขจร วชิรปราการวิทยาคม  สพม. เขต 41 

26 นางสาวปภาดา  เอ่ียมละออ วัดประชุมธรรม สพป.ชัยนาท 

27 นางสาวสุกัญญา  สิงห์สม บ้านวังคดไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป.ชัยนาท 

28 นางเปมิกา  สุดมี วัดประชุมธรรม สพป.ชัยนาท 

29 นางพยอม  ทองวงศ์ษา ไทยรัฐวิทยา 57 สพป.ชัยนาท 



30 นายรัฐพงษ์  ยะถา บ้านหนองหญ้ามุ้ง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

31 นางสาวเอนอร  แสงท้าว บ้านหนองหญ้ามุ้ง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

32 นางสาวอรสา  เนื่องอุตม์ บ้านหนองหญ้ามุ้ง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

33 นายประกาศิต  ประสพสิน ไทยรัฐวิทยา 57 สพป.ชัยนาท 

34 นายสัญชัย  มีสมบูรณ์ คีรีมาสพิทยาคม สพม. เขต 38 

35 นายกิตติชัย  ไชยเมืองชื่น บ้านอุดมทรัพย์   

36 นางสาวจันทร์ฉาย  ขาวพราย ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 

37 นางสุลัดดา  แสงผ่อง สาธิตฯ สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

38 นางสาวเนตรนภา  อยู่แก้ว บ้านหัวยาง สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

39 นางอุไรวรรณ  อุดมอมรรัตน์ บ้านหัวยาง สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

40 นางสาววรรธนา  ทองมี บ้านทุ่งมหาชัย สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

41 ว่าที ่รต. หญิงทับทิม  บุญเหลือ บ้านทุ่งมหาชัย สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

42 นางวลัยพร  หวังเจริญ อ่างทองพัฒนาฯ สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

43 นางจิรารัตน์ พุทธรักษา นิคมฯ 3 สพป. ก าแพงเพชต เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 43 ท่าน  กลุ่มที่ 3  ห้อง 46501  ช้ัน 5 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 นางดวงพร  พุกมาก บ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 

2 นางนวรัตน์ สังข์ขาว บ้านหนองแดน สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

3 นางรุ่งฟ้า  อ่ าดี บ้านเนินกรอย สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

4 นางสาวพักตร์วิภา  สว่างเพียร บ้านเนินกรอย สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

5 นางกนกทิพย์  กันเกษร วัดพิกุลทอง   

6 นายวิชัญสรัช  กลุ่มเหรียญทอง ชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 

7 นางรุ่งรัตน์  คงประเสริฐ ชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 

8 นายจารึก  วิริยา ชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 

9 นายบุณพจน์  อุตสงควัฒน์ ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 

10 นางสาวรุ่งทิพย์  เพ็งพรม วังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 

11 นางณิรดา น้อยประไพ วัดถอนสมอ สพป.สิงห์บุรี 

12 นางสาวศศิมา  จันจุฬา บ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี 1 

13 นางจ าปา  เครือค าวัง 
บ้านแม่ก้ืดหลวงกัญไชย มิตรภาพ
ที่ 182 

  

14 นางชนิดา  วนสินธุ ์ วชิรปราการวิทยาคม  สพม. เขต 41 

15 นางสาวสุดสายใจ  อินกรัด พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 

16 นางศุภานี  นวนิตย์วรานนท์ บ้านอุดมทรัพย์   

17 นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ บ้านอุดมทรัพย์   

18 นายเกรียงศักดิ์  วระณะ พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 

19 นางวชิราภรณ์  วงศ์รัตน์ พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 

20 นางสาวอัจจิมา  ด้วงฟู พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 

21 นายอนุชิต  อินทแสน พรานกระต่ายพิทยาคม สพม.. เขต 41 

22 นายชาญชัย  ศรีอุทัย พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 

23 นางสาวนพรัตน์  สงคุ้ม พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 

24 นายสมานพันธ์  ค าชู พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 

25 นางเทอดธานินทร์  เหมาะสิบิณฑกะ พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 

26 นางสาวจงรัก  โพธิ์ไกร ลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 

27 นางสาวกุสุมาวดี  ราชบุรี ลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 

28 นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร สรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 

29 นางสาวอัจฉรา  เผ่ากัน คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 



30 นางสาวสมใจ  ยิ้มเพ็ง คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 

31 นายพลอภิวัฒน์  อันภาธารณ์ คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 

32 นางทยาพร  เอ่ียมงาม คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 

33 นายวิโรจน ์ พรมพัง คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 

34 นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 

35 นายพิพัฒน์  โสรัตน ์ สลกบาตรวิทยา   

36 นางอุมาภรณ์  วรรณรัตน์ บ้านชัยภูม ิ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

37 นางสาวปิยาภรณ์  อาสารบ บ้านสันหีบ สพป.สุโขทัย เขต 2 

38 นางสาวโสพา  เบ้าทอง นครไตรตรึงษ์   

39 นายบรรจง  เพ่งพิศ นครไตรตรึงษ์   

40 นางสาววรรณี  แสนยาเจริญกุล วัดหนองไม้ซุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

41 นายอานนท์  พุ่มพิศ สลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 

42 นางสาวขนิษฐา บัวศรี หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 

43 นางศศินา  อาจนาเขียว บ้านนางิ้ว สพป.นว. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 43 ท่าน  กลุ่มที่ 4  ห้อง 46601  ช้ัน 6 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 นางสาวสุรีรัตน์  นกลอย อนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) สพป. นว เขต 3 

2 นางปุณนภา  พรหมหาญ ตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 

3 นางวราภรณ์  รวมชัย ตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 

4 นางสาวชญาฎา  ค าภีระ ตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 

5 นางวรากร  ทองทวี ตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 

6 นางสาวขนิษฐา  วงษ์ไม้ ตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 

7 นางสาวเปมิกา  มีเจตนี วัดหนองไม้ซุง 
สพป.พระนครศรีอยุธยา  เขต 
1 

8 นายอนันต์  แนบเนียน บ้านหนองทราย สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

9 นางสาวมะลิวัลย์  สมิเปรม บ้านวังพลับ   

10 นางรัศมี  บุตรงาม บ้านเกาะสะบ้า   

11 นางวิลาวัลย ์ นาคภพ บรรพตพิสัยพิทยาคม   

12 นางสาวพรรนิษา  ศรีหุ่น บรรพตพิสัยพิทยาคม   

13 นางบุญญรัตน์  พิมพ์สารี บ้านกกโพธิ์วังก า สพป.เลย เขต 2 

14 นางดาราศรี  นนทะโคตร บ้านผึ้ง สพป.เลย เขต 2 

15 นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร บ้านปากแดง สพป.เลย เขต 2 

16 นางสาวณิชาภัทร แพทย์ไชโย บ้านตูบค้อ สพป.เลย เขต 2 

17 นางสาวบังอร  วะทา บ้านตูบค้อ สพป.เลย เขต 2 

18 นายสุรกานต์  จันทรนุช บ้านตูบค้อ สพป.เลย เขต 2 

19 นายบุญยิ้ง  พิบุตร บ้านน้ าหมัน สพป.เลย เขต 2 

20 นายกฤตยา  ค าพิลา บ้านทับกี่ สพป.เลย เขต 2 

21 นางเสาวลักษณ์  สมเงิน  บ้านถ้ าพระ สพป.เลย เขต 2 

22 นายกฤตยภัทร  สีทาสังข ์ บ้านวังลานวังทอง   

23 นางณัฎฐวริน  สีทาสังข์ บ้านวังลานวังทอง   

24 นางศุภลักษส์  น้ าสังข์ ลานสะเดา สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

25 นางเนาวรัตน์  ชมภูรัตน์ อนุบาลก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

26 นายเพชร  ชมภูรัตน์ อนุบาลก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

27 นางเพียงตะวัน  เครอืยา อนุบาลก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

28 นางชีวรัตน์  ตั้งพิสิฐโยธิน สตรีนครสวรรค์   

29 นางสาวศรีวรรณ  อุทธาเครือ สักงามวิทยา สพม.เขต 41 



30 นางสาวกนกนันท์  สนใจ บ้านโนนจั่น   

31 นางพรพรรณ  จันทร์ต้น บ้านโนนจั่น   

32 นายปภินย์วิชฐ ์ พ่วงวงษ์ บ้านโนนจั่น   

33 นางชนิกานต์  ลี่วัฒนายิ่งยง บ้านท่าอาจ สพป.ตาก  เขต 2 

34 นายชานนท์  แสงผ่อง วัดคูยาง   

35 นางอุบลรัตน์  กมขุนทด วังแขมวิทยา สพม. เขต 41 

36 นางสาวอนุสรา  ช่างบรรจง วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป.ชัยนาท 

37 นางมลิวรรณ  เวียงทอง บ้านวังยาว สพป.เลย เขต 3 

38 นางสาวนิศารัตน์  วัชรพิบูลย์ ไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 

39 นางสาวสุจิตรา  แสงเรือง ไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 

40 นางสาวสุกัญญา  นิ่มพันธุ์ ชุมแสงชนูทิศ   

41 นางสาวสุดธิดา  พรมแพง บ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 

42 นายมงคล  รอพันธ์ บ้านล ามะโกรก สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

43 นางสาวสุพรรทอง  หทัยสดใส     

 
การเตรียมการ  ผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนา จะต้องเตรียมการและด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น        
วิทยฐานะฯ จัดท ากิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า ส่งให้วิทยากร 
ประจ ากลุ่มในวันปฐมนิเทศ รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ดูใบกิจกรรมท้ายประกาศนี้  

2.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ       
เตรียมรูปภาพขนาด 1 นิ้ว และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ เพ่ือจัดท าทะเบียน
ประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา   

3.  วัน เวลา และสถานที่การอบรมพัฒนา  
      วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2560  เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ห้องประชุมครุร่มสัก 1  

     ชั้น 3  ห้อง 46501 ชั้น 5  และห้อง 46601 ชั้น 6  อาคารคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการอบรมฯ  
กลุ่มท่ี วันที่ หน่วยการเรียนรู้ สถานที่ 

1 
วันที่ 17 – 20 
ตุลาคม 2560 

หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
หน่วยที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
หน่วยที่ 3 ความเป็นครู 
หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ห้องประชุม ชั้น 2   
อาคารคณะครุศาสตร์ 

2 
วันที่ 17 – 20 
ตุลาคม 2560 

หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
หน่วยที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
หน่วยที่ 3 ความเป็นครู 
หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3
อาคารคณะครุศาสตร์ 

3 
วันที่ 17 – 20 
ตุลาคม 2560 

หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
หน่วยที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
หน่วยที่ 3 ความเป็นครู 
หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ห้อง 46501 ชั้น 5   

4 
วันที่ 17 – 20 
ตุลาคม 2560 

หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
หน่วยที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
หน่วยที่ 3 ความเป็นครู 
หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ห้อง 46601 ชั้น 6   

 
หมายเหตุ : หลักสูตรผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  เลื่อนโดยไม่มีก าหนด  เนื่องจากผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธ ิการบดีมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏกาแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
ครูช านาญการพิเศษ 

1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย  
    สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   1. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 

 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 
 3. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 1. การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 2. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
 3. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
 4. จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 5. การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครูช านาญการพิเศษ 

 หน่วยการเรียนรู้ ที ่3 ความเป็นครู 
 1. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 2. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วย บทน า เนื้อ
เรื่อง สรุป แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นราย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 ตามล าดับ รวมกัน
ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ า กลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 

 
 


