เรื่ อง

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายชื่อ ผู้มีสิ ทธิ์ เ ข้า รั บ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม)
..................................................................................

มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาญจนบุรี รายชื่อ ผู้มีสิท ธิ์เ ข้า รับ การพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ มี แ ละเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู ช านาญการพิ เศษ รุ่ น ที่ 18 ก าหนดการพั ฒ นา
วันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ดังนี้
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ กาหนดการพัฒนา
วันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2561 (รวม 4 วัน) ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวเสาวณีย์ เทียนทองคา

วัดดอนประดู่

สพป.กจ.เขต 3

2

นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา

ทัพทันอนุสรณ์

สพม.42

3

นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์

ทัพทันอนุสรณ์

สพม.42

4

นายภัทราวุฒิ อะโน

วิสุทธรังษี

สพม.8

5

นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

สพม.8

6

นายสุพรรณ ใจตรง

บ้านซ่อง

สพป.กจ.เขต 2

7

นางสาวรัชนี ทาเหล็ก

สุพรรณภูมิ

สพป.สพ.เขต 1

8

นางสาวปราณี เภาหิงค์

สุพรรณภูมิ

สพป.สพ.เขต 1

9

นางวรางคณา ทวีสิงห์

สุพรรณภูมิ

สพป.สพ.เขต 1

10

นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน์

สุพรรณภูมิ

สพป.สพ.เขต 1

11

นางสาวผกามาศ แยกผิวผ่อง

บ้านประทุนทอง

สพป.สพ.เขต 2

นางสาวกมลวรรณ พุ่มพฤกษี

บ้านกุยแหย่

สพป.สพ.เขต 3

13

นางสาวสุมาลี อินทราพงษ์

บ้านกุยแหย่

สพป.สพ.เขต 3

14

นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

สพป.สพ.เขต 2

15

นางสาววัลย์ลิกา นิยาย

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

สพม.8

16

นางสาวนิภาพร พรพิไลสวัสดิ์

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

สพม.8

17

นางสาวกนกวรรณ ทองเกิด

บ้านหนองสองห้อง

สพป.กจ.เขต 1

12

โรงเรียน

สังกัด

การเตรียมการ : หลักสูตรพั ฒ นาข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็ น
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ผู้เข้ารับการพัฒนาตามรายชื่อดังกล่าว จะต้องเตรียมการและดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 โอนเงินผ่ านทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบั ญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาขากาญจนบุรี
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 713-6-01438-7 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 จานวน 4,000
บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ให้ผู้ลงทะเบียนเขียนชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่ตามประกาศ และหลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนา ลงในหลักฐานการชาระ
เงิน แล้ วถ่ายรูป ส่งอีเมล์ มาที่ edu.kru14@gmail.com หากพ้นวันกาหนดดังกล่ าว ถือว่าสละสิ ทธิ์เข้ารับ การ
พั ฒ นาข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษาก่ อ นแต่งตั้งให้ มี และเลื่ อนเป็ น วิท ยฐานะครูช านาญการพิ เศษ
รุ่นที่ 18
1.2 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็น
วิท ยฐานะครู ช านาญการพิ เศษ จั ด ท ากิจ กรรมการศึก ษาค้น คว้าด้ ว ยตนเองล่ ว งหน้า ตามหั วข้ อ ในใบกิจ กรรม
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองแล้ ว ส่ ง ให้ วิ ท ยากรประจ ากลุ่ ม ในวั น ปฐมนิ เ ทศ รวมกั น ไม่ เ กิ น 10 หน้ า
(ไม่รวมบรรณานุกรม)
1.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี
การเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนาในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา
08.00 – 08.30 น. ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาฯ ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 17.00 น. ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2561

สถานที่เข้ารับการพัฒนา
โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ติดต่อประสานงาน
ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล โทร 09 2445 8936
นางสาวปุญสิริ ตุรงค์
โทร 08 6888 1831

ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน
แต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากตารา เอกสาร บทความ งานวิจัย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชานาญการพิเศษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
1.1 การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร
1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา
1.3 การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ
2.1 การเป็นผู้นาทางวิชาการ
2.2 การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
2.3 นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่
2.4 จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
2.5 การให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของครูชานาญการพิเศษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นครู
3.1 การพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
3.2 วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4.1 การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4.2 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก ข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดทารายงานประกอบด้วย
บทนา เนื้อเรื่อง สรุป แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่
1–4 ตามลาดับ รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ดร.มิตภาณี พุ่มกล่อม)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สิ่งที่ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเตรียมมาส่ง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
1. ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาฯ พร้อมติดรูปถ่าย (รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว)
2. รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรวมกันไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม)
3. แบบใบลาป่วย ใบลากิจ และแบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา
(ใช้ในกรณีทมี่ ีธุระจาเป็นต้องออกนอกหน่วยพัฒนาฯ และต้องยื่นก่อนวันที่ต้องการลา 1 วัน)
4. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

