เรื่ อง

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายชื่อ ผู้มีสิ ทธิ์ เ ข้า รั บ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17
..................................................................................

มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาญจนบุรี รายชื่อ ผู้มีสิท ธิ์เ ข้า รับ การพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาก่อ นแต่ งตั้ งให้ มี แ ละเลื่ อ นเป็ น วิท ยฐานะผู้ อานวยการและรองผู้ อ านวยการเชี่ ย วชาญ รุ่น ที่ 17
กาหนดการพัฒนา วันที่ 24 – 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ดังนี้
หลั กสู ต รพั ฒ นาข้ าราชการครู ก่อ นแต่ งตั้ งให้มี ก ารเลื่อ นเป็ น วิท ยฐานะผู้ อานวยการและรองผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ กาหนดการพัฒนา วันที่ 24 – 28 เมษายน 2561 (รวม 5 วัน) ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

สังกัด

1

นายพลาดิศัย โพธิจันทร์

บ้านหนองแสลบ

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

2

นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์

วัดไร่ขิงวิทยา

สพม.9

3

นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่

วิสุทธรังษี

สพม.8

4

นายประพจน์ แย้มทิม

สมุทรสาครวิทยาลัย

สพม.10

5

นายบุญเลิศ แสวงทอง

บ้านวังตะเคียน

สพม กายจนบุรี เขต 1

6

นายสุชาติ ศรีแดงบุตร

กาแพงแสนวิทยา

สพม. 9

นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง

สพม. 9

8

นายสนิท รีนับถือ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี
โพรงมะเดื่อวิทยาคม

9

นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์

บ้านหนองผือ

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

10

นางสาวปัทมา สายสอาด

บ้านเสาร์หงส์

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

11

นายอรรณพ บัวพงษ์

วัดศรีวิชัย

สพป.ชัยนาท

นายนิคม สงเคราะห์

วัดโรงวัว

สพป.ชัยนาท

13

นายเฉลียว อยู่เกิด

เขื่อนเจ้าพระยา

สพป.ชัยนาท

14

นายสุภาพ พิมพ์แก้ว

วัดบาเพญญบุญ

สพป.ชัยนาท

15

นายโอภาส พาพันธ์

ชุมชนวัดดักคะนน

สพป.ชัยนาท

7

12

สพม.9

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

สังกัด

16

นายเฉลิม ปล้องมาก

วัดกาแพง

สพป.ชัยนาท

17

นายสุมิตร ทองแว่น

วัดดอนศรีนวล

สพป.ชัยนาท

18

ส.อ.ฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์

วัดราษฎร์ศัทราราม

สพป.ชัยนาท

19

นายปรีชา สุดมี

วัดโบสถ์ราษฎร์บารุง

สพป.ชัยนาท

20

นายสยาม สุ่มงาม

อนุบาลสรรพยา

สพป.ชัยนาท

21

นางสาวสาลิตา เรียนทัพ

วัดท่า

สพป.ชัยนาท

22

นายอานาจ นุ่มแสง

ชุมชนวัดมาติการาม

สพป.ชัยนาท

23

นายสมพงษ์ แจ่มแสง

อนุบาลทัพทัน

สพป.อุทัยธานี เขต 1

24

นายอาทร จันทร

บ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117

สพป.อุทัยธานี เขต 1

25

นายวิเชียร จรุงธนะกิจ

วัดหนองตางู

สพป.อุทัยธานี เขต 1

26

นายอานาจ เหลือน้อย

อนุบาลลานศักดิ์

สพป.อุทัยธานี เขต 2

27

นายสมเกียรติ มาแก้ว

บ้านน้ารอย

สพป.อุทัยธานี เขต 2

28

นายพิสิฐ สุนทรวิภาต

วัดโพธิ์ทองเจริญ

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

29

นายเดชชาติ สุขนิล

วัดโพธิ์งาม

สพป.ชัยนาท

30

นายสมร ปาโท

จุฬาภรราชวิทยาลัย ปทุมธานี

สพม.4

การเตรียมการ : หลักสูตรพั ฒ นาข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ งให้มีการเลื่อนเป็ น
วิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้เข้ารับการพัฒนาตามรายชื่อดังกล่าว จะต้องเตรียมการและดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 โอนเงินผ่ านทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบั ญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาขากาญจนบุรี
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญ ชี 713-6-05102-9 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2561 จานวน 5,000
บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ให้ผู้ลงทะเบียนเขียนชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่ตามประกาศ และหลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนา ลงในหลักฐานการชาระ
เงิน แล้ วถ่ายรูป ส่งอีเมล์ มาที่ edu.kru14@gmail.com หากพ้นวันกาหนดดังกล่ าว ถือว่าสละสิ ทธิ์เข้ารับ การ
พั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ งตั้ งให้ มี แ ละเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ ผู้ อ านวยการและ
รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17 (และนาหลักฐานมาในวันที่ลงทะเบียน)
1.2 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็น
วิท ยฐานะผู้ อ านวยการและรองผู้ อ านวยการเชี่ ย วชาญ จั ด ท ากิ จ กรรมการศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ ว ยตนเองล่ ว งหน้ า
ตามหัวข้อในใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วส่งให้วิทยากรประจากลุ่มในวันปฐมนิเทศ รวมกันไม่เกิน 10
หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม)
1.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี
การเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนาในวันที่
24 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2561

สถานที่เข้ารับการพัฒนา
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ผู้ติดต่อประสานงาน
ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล
นางสาวปุญสิริ ตุรงค์

โทร 09 2445 8936
โทร 08 6888 1831

ใบกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากตารางเอกสาร บทความ งานวิจัยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ส่ ว น ที่ 1 การพั ฒ น าสมรรถน ะในการป ฏิ บั ติ ง านในห น้ าที่ ผู้ อ านวยการและ
รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
1.1 การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งาน โครงการ)
1.2 การเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นา
ผู้เรียนหรือก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
1.4 การนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและวิชาชีพ
1.5 การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.6 การส่ งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่ อ
การบรหิารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒ นาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ
2.1 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
2.4 การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา(R&D) เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน
2.5 กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
3.1 ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3.2 วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
3.3 การมีจิตส านึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ
2. นาความรู้และประสบการณ์ที่ไ ด้จากข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้ และจัดทารายงาน ประกอบด้วย
บทน า เนื้อเรื่อง สรุป แนวทางการประยุ กต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนกเป็น ราย หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1-3 ตามล าดับ รวมกัน ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจากลุ่ม
ในวันปฐมนิเทศ 51
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

(ดร.มิตภาณี พุ่มกล่อม)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สิ่งที่ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเตรียมมาส่ง ในวันที่ 24 เมษายน 2561
1. ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาฯ พร้อมติดรูปถ่าย (รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว)
2. รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรวมกันไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม)
3. แบบใบลาป่วย ใบลากิจ และแบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา
(ใช้ในกรณีทมี่ ีธุระจาเป็นต้องออกนอกหน่วยพัฒนาฯ และต้องยื่นก่อนวันที่ต้องการลา 1 วัน)
4. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

