
 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มี 
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ รุ่นที ่25 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2561 

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

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 22 – 25 
ตุลาคม 2561 จ านวน 77 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้

 

ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 39 ท่าน  กลุ่มที่ 1  ห้องประชุมชั้น 2 

ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 นางรุ่งภาณ ี ปิติยะ โกสัมพีวิทยา สพม.เขต 41 

2 นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ด ี ชุมชนบ้านหนองปลิง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

3 นางนุชนาฏ ยอดโยม บ้านประดาเจ็ดรัง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

4 นางสาวมาริสา สัจจหทยาศรม อนุบาลพรานกระต่าย สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

5 นายสาคร กอนจร บ้านแปลงสี่ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

6 นายอมรฤทธิ์ ค าบู ้ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 

7 นายบุญส่ง  พมิพา  บ้านึงมาลย์ สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

8 นางอัมพร  พิมพา บ้านเมืองพาน สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

9 นางณัชชา  แย้มมูล บ้านวังผา สพป. ตาก เขต 2 

10 นางพรรณา  เสมา บ้านวังผา สพป. ตาก เขต 2 

11 ว่าที่ ร.ต.สิทธินนท ์ ห้อยพรมราช บ้านพรหมมาสามัคค ี สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

12 นายสุพจน์  เฉือ่ยฉ่ า ชุมชนบ้านคลองลาน   

13 นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ ์ ชุมชนบ้านคลองลาน สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

14 นางรุ่งทิวา ปะระทัง บ้านเขาคีริส สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

15 นางสาวจิรวัฒน์  ครองแก้ว บ้านล ามะโกรก   

16 นางเสาวนีย ์ ตาค า หนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41 

17 นางรุ่งรัตน ์ คงประเสริฐ ชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 

18 นายสมเจตน์  รามันพงษ ์ บ้านลานหิน สพป. ก าแพงเพชร 1 

19 นายสมพงษ์  นิยมลักษณ ์ วัดช่องแกระ สพป.นว. เขต 3 

20 นายไพบูลย ์ แย้มสัจจา บ้านเขาดิน สพป.นว. เขต 3 

21 นายทัศณรงค์  จารุเมธีชน ชุมชนบ้านคลองลาน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 



22 นางสาวนุจรีย ์ จ่อนตะมะ สักงามประชาสรรค ์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

23 นายนุกูล  บญุปาน ไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 

24 นางสาวศันษณ ี เกียรติสุดาเกื้อกูล คณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 

25 นายภูมินทร์  นามคง บ้านโพธิ์พัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

26 นางสาวศุภานันท์  บญุมาก อนุบาลพรานกระต่าย สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

27 นางสาวรุ่งรัตน์  กลั่นการบญุ ผดุงปัญญา สพม. เขต 38 

28 นางสาวรัตนา  ฟูมั่น ผดุงปัญญา สพม. เขต 38 

29 นายองอาจ  ธรรมศร บ้านตากประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1 

30 นางสาวสุทิศา  จันตะวงศ์ บ้านตากประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1 

31 นางสาวอรณี  มีเงิน เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตาก เขต 1 

32 นางหทัยชนก  กาญจนชัยณรงค ์ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตาก เขต 1 

33 นางภรณ์พิชชา  นะธิ อรุณเมธา สพป.ตาก เขต 2 

34 นางสาวพรทิพย์  อานแดง บ้านลานกระบือ สพป.สุโขทัย เขต 1 

35 นายโชคทว ี นันตา บ้านลานกระบือ สพป.สุโขทัย เขต 1 

36 นางสาวนกน้อย  แจ่มศร ี สาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

37 นางสาวสุนันทา  ศิริเมือง วัดราษฎร์เจริญพร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

38 นางนันทวัน  พันป ี บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ สพป.สุโขทัย เขต 1 

39 นางสาวชุติมา  กันสุ่ม วัดหนองตางู สพป.นว. เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 38 ท่าน  กลุ่มที่ 2  ห้องสมุด ชั้น 2  

ที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด 

1 นางเบญจมาศ  ชินพะวอ  บ้านเกศกาสร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

2 นางปภาดา  พิศสาร ี บ้านหนองจิก สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

3 นางสุภาสิน ี สอนแก้ว ผดุงปัญญา สพม. เขต 37 

4 นางพีพัฒน์  พรมพล ผดุงปัญญา สพม. เขต 37 

5 นางสาวปรานอม  นาวิก อนุบาลคลองลาน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

6 นางสาวธนัชญา  บุญเปี่ยม ดงซ่อมพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 

7 นายอดิเทพ  เมฆเมืองทอง ดงซ่อมพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 

8 นางพิชญา  คุ้มอารีย ์ บ้านใหม่เสรีธรรม สพป.ตาก เขต 1 

9 นางสาวสุพรรษา  นุชมา บ้านดงตาจันทร ์   

10 นายชูพงศ ์ จันทร์อรุณ วังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 

11 นางพิกุล  ศิริวงค์ วัดปทุมวนาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

12 นางพิราวรรณ  พรมม ี บ้านเขาทองผางับ สพป. สุโขทัย เขต 1 

13 นางสาวแสงนาว ี ฉิมมากรม โกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 

14 นางสาวอัมรา  ศรีพลายงาม โกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 

15 นางวรรณนิสา  จันทราศร ี ทุ่งทรายวิทยา สพม .เขต 41 

16 นางขนิษฐา  หลวงพงษ์ อนุบาลคลองลาน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

17 นางส าริด ชูศิลป ์ บ้านหนองตากล้า สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

18 นายอนันต ์มีสุข บ้านบึงมาลย ์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

19 นางสาวสุนิสา  มหายศ วัดคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

20 นางสาวพิมพาภรณ์  ธีรพงศ์สกล บ้านลานช้างท่าว สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

21 นางสาวธนพร  สมโภชน์ บ้านบึงพิไกร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

22 นางสาวนาฎอนงค ์ จันทร์เขยีว บ้านวังชะโอน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

23 นางสาวปิยวรรณ  พงษ์พิทักษ ์ บ้านสุขขุมฯ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

24 นางสาวลัดดา  ทองโตนด บ้านคลองห้วยยั้ง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

25 นางสาวอนุสสรา เงินฉลาด บ้านบ่อสามแสน สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

26 นางสรารักษ์  แปลกไป บ้านใหม่พัฒนา   

27 นางรัชนีย ์ พลเชี่ยว บ้านคุยประดู่   

28 นางสาวชนทิกานต์  ยิ่งทวี อนุบาลไทรโยค   

29 นายศิริชัย  เลีย่มทอง หนองกองพิทยาคม   



30 นายทัศนัยน ์ ทึงข า หนองกองพิทยาคม  

31 นางสาวคนึงนิจ  นาคน้อย พุทธวิมุติวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

32 นางกฤติมา  กองทองนอก หนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 

33 นางทัศณี  ทะอินเลย หนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 

34 นายวีรศักดิ ์ ผลเกิด วังไทรวิทยาคม   

35 นายวิสูตร อนุศาสตร ์ บ้านน้ าดิบ (ศรีก าแพงอุปถัมภ์)   

36 นางสาวเพลินพิศ  ดวงเพชร บ้านค าด้วง สพป.อุทัยธานี เขต 4 

37 นายณฐกร  สุขเกษม อุดมดรณ ี  

38 นางสาวสายใจ บดีรัฐ บ้านบึงพิไกร  

 
การเตรียมการ  ผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนา จะต้องเตรียมการและด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น        
วิทยฐานะฯ จัดท ากิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า ส่งให้วิทยากร 
ประจ ากลุ่มในวันปฐมนิเทศ รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ดูใบกิจกรรมท้ายประกาศนี ้ 

2.  ผู้มีสทิธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ       
เตรียมรูปภาพขนาด 1 นิ้ว และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบบั เพื่อจัดท าทะเบียน
ประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา   

3.  วัน เวลา และสถานที่การอบรมพัฒนา  
      วันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2561   เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 และห้องสมุด ชั้น 2  

     อาคารคณะครุศาสตร ์
     พิธีเปิดการอบรม : ห้องประชุมครุร่มสัก 2  ชั้น 3  อาคารคณะครุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางการอบรมฯ  

กลุ่มที ่ วันที ่ หน่วยการเรียนรู ้ สถานที ่

1 
วันที่ 22 – 25 
ตุลาคม 2561 

หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
หน่วยที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
หน่วยที่ 3 ความเป็นคร ู
หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ห้องประชุม ชั้น 2   
อาคารคณะครุศาสตร ์

2 
วันที่ 22 – 25 
ตุลาคม 2561 

หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
หน่วยที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
หน่วยที่ 3 ความเป็นคร ู
หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ห้องสมุด ชั้น 2 
อาคารคณะครุศาสตร ์

 
หมายเหตุ : หลักสูตรผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  เลื่อนโดยไม่มีก าหนด  เนือ่งจากผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธ ิการบดมีหาวิทยาล ัยราชภ ัฏกาแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
ครูช านาญการพิเศษ 

1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย  
    สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู ้ดังนี ้
 ส่วนที ่1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 
 3. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

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

 ส่วนที ่2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครูช านาญการพิเศษ 

 หน่วยการเรียนรู ้ที่ 3 ความเป็นคร ู
 1. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นคร ูเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 2. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

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

 
 


