
 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี 
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2561 

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

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 24 – 27 
เมษายน 2561 จ านวน 165 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 

ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 41 ท่าน  กลุ่มที่ 1  ห้องประชุมชั้น 2 

ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 นายบัลลังก ์ ฉิมพาลี บ้านหนองใหญ่ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

2 นางสาวพุทธวดี  สุขสันธารานนท์ ก าแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต 41 

3 นางล าพึง  พุ่มเพชร ผินสหราษฏร์พัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

4 นางนิยดา  แสนวงศ์ค า อนุบาลปางศิลาทอง สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

5 นางรัตนา  ทนันไชย บ้านโนนโก สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

6 นางพิมพ์นิภา  จงเกษการณ์ บ้านโนนโก สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

7 นางกาญจนา  กังพิศดาร บ้านไตรตรึงษ์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

8 นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย บ้านวังตะเคียน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

9 นางพัชรี  อ่ิมเนย บ้านวังตะเคียน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

10 นางสมพร  สระแก้ว อ่างทองพัฒนาฯ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

11 นางปิ่นรัตน์  คล้ายประเสริฐ บ้านเกศกาสร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

12 นางรุ่งทิพย์  ยอดค า บ้านบ่อแก้ว สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

13 นางเลียม  มาศบ ารุง บ้านชัยภูมิ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

14 นางสาวราณี  ห่านจุ่น บ้านเขาน้ าเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

15 นางสาววันเพ็ญ  บุญกลอย บ้านโพธิพัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

16 นางสาวเพ็ญศร ี อ่อนกล้า บ้านโพธิ์พัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

17 นางสาวเรณู  รื่นรวย บ้านโพธิ์พัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

18 นางสาวจินตนา  กระจาย บ้านแม่อุสุ สพป.ตาก เขต 2 

19 นางสาวสุภัตตรา  บรรเทา บ้านคลองแขยง สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

20 นางจริยาภรณ์  เรืองเสน บ้านคลองมดแดง สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

21 นางเกษร  แซ่เจียม บ้านนิคม สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 



22 นางพรสุดา  สุชาต ิ ผินสหราษฏร์พัฒนา สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

23 นางสาวสุนิสา  แซ่เฮง ผินสหราษฏร์พัฒนา สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

24 นางสาวรัชนี  มูลงาม วังหวาย สพป. ตาก เขต 1 

25 นางรจนา  สิงห์เรือง บ้านห้วยน้อย สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

26 นางจินตนา  ศรีสว่างสุข บ้านปากคลองลาน สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

27 นางฉัตรนภสร  ก าแพงแก้ว บ้านเกาะน้ าโจน สพป. กพ. เขต 1 

28 นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตน์ไชย คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 

29 นางสาวพรรณทิพา  โภควัต ก าแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต 41 

30 นายภูมิศักดิ์  คันชะชุมภู หนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41 

31 นางสาวพรทิพย์  เปลี่ยนกลิ่น     

32 นางสาวกิรกร  ศรเพียงออ หนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41 

33 นายสมพงษ์  จูแนบ โกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 

34 นางศิริรักษ์  บ ารุงเวช ขาณุวิทยา สพม.เขต 41 

35 นายธวัช  พิลึก บ้านชายเคือง สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

36 นางอทิตา  ปรางค์ศรีทอง บ้านสระสิงห์โต สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

37 นายวันชนะ  ปรางค์ศรีทอง  บ้านสระสิงห์โต สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

38 นางสาวปาริสา  ขาวข า อนุบาลไทรงาม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

39 นางสยุมพร  ธาวิพัฒน์ บ้านห้วยบง สพป.เขต 2 

40 นางสาวจิราภรณ์  เกษวิริยการณ์ บ้านบึงหล่ม สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

41 นางสาวอุดมลักษณ์  บุญมี วัดอุเบกขาราม สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 41 ท่าน  กลุ่มที่ 2  ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 

ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 นางสาววนัสนันท์  พุทธอินศร วชิรปราการวิทยาคม  สพม. เขต 41 

2 นางสาวมณีนุช  กิตติขจร วชิรปราการวิทยาคม  สพม. เขต 41 

3 นางศิรินทิพย์  วัฒนวาณิชย์ บ้านตลิ่งชัน สพป.สุโขทัย เขต 1 

4 นางสาวนฤมล  ชิดประทุม บ้านล ามะโกรก สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

5 นางสาวพิชญาภา  วงษ์สกุลพิน บ้านล ามะโกรก สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

6 นางจันทร์ธนา  ราชรองเมือง  บ้านโนนโก สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

7 นางรุ่งรัตน์  คงประเสริฐ ชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 

8 นางปาริฉัตร  ฤทธิ์นรา อนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัย เขต 1 

9 นางสาวสายชล  ปัญทีโป พิไกรวิทยา สพม. เขต 41 

10 นางสาวจีระนุช  สงพูล สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 

11 นางรุจรดา  ทาเครือ สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 

12 นางวิลาวัลย ์ นาคภพ บรรพตพิสัยพิทยาคม   

13 นางสาวพรรนิษา  ศรีหุ่น บรรพตพิสัยพิทยาคม   

14 นางอุบลรัตน์  กมขุนทด วังแขมวิทยา สพม. เขต 41 

15 นางสาวขนิษฐา  เนื้อไม้ บ้านลานหิน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

16 นางสาวสมใจ  บุญดี ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 

17 นางสาวฐิติมา  พูลเกษม สวรรค์อนันต์วิทยา สพม.38 

18 นางสาวกุลชญา  เหล่าแช่ม บ้านทุ่งนาวิทยา   

19 นางสาววรรณิกา  อภัยภักดิ์ รัฐราษฎร์อนุสรณ์   

20 นางสาวระวีวรรณ  น้อยสุภาพ รัฐราษฎร์อนุสรณ์   

21 นางกชกร  อุดรวงษ์ สักงามประชาสรรค์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

22 นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 

23 นางกนกวรรณ  เปรมแฉ่ง บ้านเกาะน้ าโจน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

24 นางสาวจุตติมา  กาญจนะจันทร์ บ้านวังตะเคียน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

25 นายอนุวัฒน์  โลหะการก บ้านวังตะเคียน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

26 นางกรรณิกา  บุรกิจพาชัย บ้านวังตะเคียน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 



27 นางสาวสายบัว  ทองต้นวงค์ อนุบาลทุ่งทราย สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

28 นางสาวอ านวย  จันทะวงษ์ บ้านไพรสวรรค์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

29 นางสาวดลยา  ยอดเพชร วัดคูยาง สพม. เขต 41 

30 นายอัครเดช  อภัยศรี สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 

31 นางดรุณี  เครือค าอ้าย บ้านเจดีย์โคะ สพป.ตาก 2 

32 นางพิมพ์พิลา  ทองอร่าม บ้านหนองม่วง สพป.อุทัย 2 

33 นางจิรประภา  อวิรุทธพาณิชย์ วังหวายวิทยาคม สพป.ตาก 1 

34 นางสาวสมจิตต์ เงินสุข บ้านบึงหล่มสามัคคี สพป.ก าแพงเพชร 2 

35 นางสาวอภิญญา  พันธุ์มี วัดคูยาง สพป.ก าแพงเพชร 1 

36 นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์ บ้านปากคลองลาน   

37 นางสาวสุกัญยา  สัปทน อนุบาลไทรงาม สพป.ก าแพงเพชร 1 

38 นางสาวสุพรรษา  สัปทน บ้านบ่อแก้ว สพป.ก าแพงเพชร 1 

39 นางสาวชวรินีย ์ สระทองแร่ นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) สพป.ก าแพงเพชร 1 

40 นายสมพงษ์  นิยมลักษณ์ วัดช่องแกระ สพป.นว. เขต 3 

41 นางสาวดวงกมล  กุลมิ่ง บ้านหนองกระทุ่ม สพป.กพ. เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 42 ท่าน  กลุ่มที่ 3  ห้อง 46501  ช้ัน 5 

ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 นายไพบูลย์  แย้มสัจจา บ้านเขาดิน สพป.นว. เขต 3 

2 นางสาวคนึงนิตย์  กาวี บ้านวังผา สพป.ตาก เขต 2 

3 นางสาวอนันตญา  ทองธรรมชาติ จ ารูญชัยพฤกษ์ฯ   

4 นายเจริญพงษ์  ชัยเด่น ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 

5 นายนฤนาท  ตาไสย ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 

6 นายพุทธรักษ์  แพงไตร ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 

7 นางเสาวภาคย ์ สนจุ้ย ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 

8 นายจักร ี มุสดี ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 

9 นายอรรถพล  เอ้ืออภัย ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 

10 นายสามารถ  เพ็ญบุญธรรม รัตนโกสินทร์ 2 สพม. เขต 42 

11 นางสาวพิมพ์พรลภัส  ลักษณะวิเชียร วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

12 นางสาวรัชชนก  ศรีเจริญ วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

13 นายดวงจันทร์  บุญล้ า วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

14 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

15 นายสังแวว  ขาวพราย บ้านเขาดิน สพป.นว.3 

16 นางสาวจิณห์วรา  เขียวสนั่น บ้านศรีไกรลาศ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

17 นางสาวมณฑิตา  สืบเจ๊ก ดงซ่อมพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 

18 นางสาววาสนา  จินนา ดงซ่อมพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 

19 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  อ่อนแก้ว ดงซ่อมพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 

20 นางสาวกาญจะนา  พันทิม บ้านหนองบัวเหนือ สพป.ตาก เขต 1 

21 นางสาวเกตุศิริ  ภักดิสัย บ้านวังประจบ สพป.ตาก เขต 1 

22 นางสาวศุจินธร  ชมพู บ้านศรีคีรีรักษ์ สพป.ตาก เขต 1 



23 นางสาวชุติมา  ชาเนตร บ้านหนองผือท่าปากเป่ง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 

24 นางสาวนุจรีย์  จ่อนตะมะ สักงามประชาสรรค์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

25 นางสาวฉัตรชนก  พุ่มพวง บ้านวังน้ า สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

26 นางสุมิตรา  ไชยลังการ บ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 

27 นายวศิน  แก่นสนธิ์ ไพศาลีพิทยา สพม.เขต 42 

28 นางสาวฉัตรวรุณ  พจนการุณ ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 

29 นายพงศธร  ภักด ี วังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 

30 นางราตรี  ซ้ าเกตุ วัดสกุณาราม สพป.ชัยนาท 

31 นางอัญชลี  เกิดแสง ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 

32 นายดุสิต  นาจรัส คีรีมาสพิทยาคม สพม. เขต 38 

33 นายเฉลิมพล  คนตรง คีรีมาสพิทยาคม สพม. เขต 38 

34 นายนิติ  กองคูณ วัดก าแพง สพป.ชัยนาท 

35 นางสาวธรรญชนก  ทองอ่ า บ้านวังน้ าเย็น สพป.ตาก เขต 1 

36 นายสุรภัณฑ์  แสนต่างใจ บ้านวังน้ าเย็น สพป.ตาก เขต 1 

37 นางอารีย์  เจียมศักดิ์ บ้านหนองชุมแสง สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

38 นางดวงธิดา  กาลวงค์ บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

39 นางสาวเพลินทิพย์  เสียงเยิน บ้านโชคชัยพัฒนา สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

40 นางสาวธันยากร  นะภา บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

41 นางวริศรา  สุดโต บ้านโป่งน้ าร้อน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

42 นายวชิระ  ทัศนโกวิท ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 41 ท่าน  กลุ่มที่ 4  ห้อง 46506  ชั้น 5 

ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 นางสาวคมคาย  ชาญตะบะ ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป.อุทัยธานี เขต 2 

2 นางพรรณรุจี  สร้อยทอง ชุมชนวัดมาติการาม สพป.ชัยนาท 

3 นางสุรีรัตน์  อ่ิมสุวรรร บ้านลานดอกไม้ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

4 นางสาวสายพิน  สังข์แย้ม บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป.นว. เขต 2 

5 นางสาวปริญญา  พิมพวน ราชประชานุเคราะห์ 55   

6 นายธีระสันต์  อยู่ยอด บ้านน้ าดิบ   

7 นายมนตรี  บุตรงาม บ้านน้ าดิบ   

8 นายเกรียงศักดิ์  อินทวงศ์ บ้านใหม่สามัคคี   

9 นายธงชัย  แก่งศิริ บ้านเกาะรากเสียด สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

10 นางอัญชลี  จันทร์ต้น บ้านเกาะรากเสียด   

11 นางสาวกรพิน  วัฒนศิริ บ้านเกาะรากเสียด สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

12 นางวาสินี  เนียมญานนท์ ยางเลียงราษฎร์พัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

13 นางภัทรา  พามี ยางเลียงราษฎร์พัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

14 นายจเด็ด  ห้อยพรมราช บ้านหนองแดน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

15 นางสาวสุภารัตน์  ช่วงบัญญัติ บ้านดงซ่อม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

16 นางสาวอัญชลี  คงเมือง บ้านดงซ่อม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

17 นายภูมินทร์  นามคง บ้านโพธิ์พัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

18 นางมัตรีญา  ท้าวภู่ บ้านศรีไกรลาศ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 



19 นางสาวจีรวรรณ  แสงจ าปา บ้านหนองสะแก สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

20 นางสุวภา  สุภาการ สามแยกเจ้าพระยา สพป.นว. เขต 1 

21 นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม วชิรปราการวิทยาคม  สพม.เขต 41 

22 นายวัฒนา  เมฆี ก าแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 

23 นายศุภชัย  กรอยสระน้อย ก าแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 

24 นางสาวสุกัลยา  กมุทชาติ ขาณุวิทยา สพม. เขต 41 

25 นายโยธิน  บุญสุข พิไกรวิทยา สพม. เขต 41 

26 นางสุดใจ  พิลึก บ้านบึงหล่มสามัคคี สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

27 นางสาววรินญา  กรรณวงษ์ วัดก าแพง สพป.ชัยนาท 

28 นายธงชัย  สารมะโน พิไกรวิทยา   

29 นางปารณี  บัวพรวน บ้านห้วยข่าเฒ่า สพป.ชัยภูมิเขต 1 

30 นายสมนึก  สินดี บ้านชายเคือง   

31 นายเดชชาติ  สุขนิล วัดโพธิ์งาม สพป.ชัยนาท 

32 นางกนกพร  กรเอ่ียม อนุบาลเมืองอุทัยธานี   

33 นายจิรายุ  เถาว์โท     

34 นายศักรินทร์  โพธิ์เพ็ชร     

35 นางหฤทัย  เกิดมีโภชน์     

36 นางวริญญา  นันทโกมล     

37 นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์     

38 นายบรรจง  ภูเขียวคาม น้ าโสมพิทยาคม สพม.20 

39 นางสาวณิชาภา  สมพร คณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 

40 นางสาววิริยาภรณ์  สมศรี คณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 

41 นางนารีรัตน์  เผ่าปู   

 
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 24 – 27 เมษายน 2561   เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 , ห้องประชุมครุร่มสัก 1  
     ชั้น 3 , ห้อง 46501 ชั้น 5  และห้อง 46506 ชั้น 5  อาคารคณะครุศาสตร์ 
     พิธีเปิดการอบรม : ห้องประชุมครุร่มสัก 2  ชั้น 3  อาคารคณะครุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางการอบรมฯ  

กลุ่มท่ี วันที่ หน่วยการเรียนรู้ สถานที่ 

1 
วันที่ 24 – 27 

เมษายน 
2561 

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

ห้องประชุม ชั้น 2   
อาคารคณะครุศาสตร์ 

2 
วันที่ 24 – 27 

เมษายน 
2561 

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

ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3
อาคารคณะครุศาสตร์ 

3 
วันที่ 24 – 27 

เมษายน 
2561 

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

ห้อง 46501 ชั้น 5   

4 
วันที่ 24 – 27 

เมษายน 
2561 

หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
หน่วยที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
หน่วยที่ 3 ความเป็นครู 

ห้อง 46506 ชั้น 5   



หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
หมายเหตุ : หลักสูตรผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  เลื่อนโดยไม่มีก าหนด  เนื่องจากผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

 (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 บทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

 
 


