เรื่ อง

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

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

โรงเรียน

สังกัด

1

นางพรชนก ทองอิ่ม

เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กจ.เขต 2

2

นายสุรชัย แก้วรุณคา

อนุบาลห้วยกระเจา

สพป.กจ.เขต 2

3

นางสาวเพ็ญประภา สิระแก้ว

อนุบาลห้วยกระเจา

สพป.กจ.เขต 2

4

นางสาวกัณฐริกา ทิพวรรณ

อนุบาลห้วยกระเจา

สพป.กจ.เขต 2

5

นายศรัณย์ ปลอดภัย

อนุบาลห้วยกระเจา

สพป.กจ.เขต 2

6

นางสาวจินตนา อินทรักษ์

วัดดาปานนิมิตมิตร ภาพที่ 142

สพป.กจ.เขต 2

7

นางสาวนิติกานต์ ศรีโมรา

วัดดาปานนิมิตมิตร ภาพที่ 142

สพป.กจ.เขต 2

8

นางสาวฑนาวัน คงทน

วัดดาปานนิมิตมิตร ภาพที่ 142

สพป.กจ.เขต 2

9

นางกันยารัตน์ คนหลัก

พระปฐมวิทยาลัย

สพม.9

10

นางสาวนิสาร สามบุญชื่น

บ้านพยอมงาม

สพป.กจ.เขต 4

11

นางสาวมนชนก พุ่มเพชร์

วัดปู่เจ้า

สพป.สพ.เขต 1

12

นางสาวเพ็ญพักตร์ พรามมณี

บ้านหนองกร่าง

สพป.กจ.เขต 4

13

นางสาวรจนา ล้าเลิศ

14

นายชิตชัย บุญเทียน

15

นายพิสิฐ ฤทธิ์เทพ

หนองรีประชานิมิต
สพม.8
สระกะเทียมวิทยาคม"สังวรเจษฎ์
ประภาคมอุปถัมภ์"
สพม.9
สระกะเทียมวิทยาคม"สังวรเจษฎ์
ประภาคมอุปถัมภ์"
สพม.9

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

สังกัด

16

นายแมน พรมภิมาน

วัดทุ่งสมอ

สพป.กจ.เขต 2

17

นายนิพนธ์ กิมน้อย

บ้านดอนรัก

สพป.กจ.เขต 2

18

นางกัณฐิกา ชื่นใจ

วัดสาลวนาราม

สพป.กจ.เขต 2

19

นางบังอร แก่นรักษ์

วัดสานักคร้อ

สพป.กจ.เขต 2

20

นางสาวเรณู เจริญทัศนศิริ

วัดสานักคร้อ

สพป.กจ.เขต 2

21

นางสาวอารีรัตน์ ศิริฟอง

บ้านตลุงใต้

สพป.กจ.เขต 2

22

นางสาวพิชชาภา เอกวิบูลย์

บ้านสระลุมพุก

สพป.กจ.เขต 2

23

นางสาวดลยา จันทร์เสียงเย็น

บ้านสระลุมพุก

สพป.กจ.เขต 2

24

นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

สพป.กจ.เขต 2

25

นางสาวชิดชนก วันดี

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

สพป.กจ.เขต 2

26

นางมรกต ชมชื่น

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

สพป.กจ.เขต 2

นายนพดล เล็กบาง

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

สพป.กจ.เขต 2

28

นายชาติชาย ฉัตรทอง

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

สพป.กจ.เขต 2

29

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู

ศรีประจันต์"เมธีประมุข"

สพม.9

30

นางสาวสุภาพร คุ้มครอง

วัดโพธิ์บัลลังก์

สพป.รบ.เขต 2

31

นางพรทิพย์ บุญลือ

สงวนหญิง

สพม.9

32

นายวิวัตน์ บาลเพชร

บ้านดงเสลา

สพป.กจ.เขต 1

33

นายนันทยุท หนูนันท์

บ้านดงเสลา

สพป.กจ.เขต 1

34

นางปภัช สถิตยานุรักษ์

วัดเขาน้อย

สพป.กจ.เขต 1

35

นางสาวพรพรรณ ทองสุขมาก

วัดม่วงชุม

สพป.กจ.เขต 1

36

นางสาวธิดา บู่สามสาย

วัดหนองตะโก

สพป.กจ.เขต 1

37

นางเรณู ผ่องอาไพ

บ้านหนองงูเหลือม

สพป.นฐ.เขต 1

38

นางนิตยา ทองคา

บ้านหนองงูเหลือม

สพป.นฐ.เขต 1

39

นางสาวสุภาพร ศรีมาลา

บ้านหนองแก

สพป.นฐ.เขต 1

40

นางสาวอณิรดา รู้ประมาณ

อนุบาลบ่อพลอย

สพป.กจ.เขต 4

41

นายสุคนธ์ เทพเทียน

หนองนกแก้ว

สพป.กจ.เขต 4

27

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

สังกัด

42

นางสาวศิริฉัตร ศรีคล้า

บ้านหนองแสลบ

สพป.กจ.เขต 4

43

นางศุภานัน จงโกเย็น

บ้านหลังเขา

สพป.กจ.เขต 4

44

นางสาวสุกรี รัตนพันธ์

บ้านหนองแสลบ

สพป.กจ.เขต 4

45

นายสมชาย อ่อนคา

บ้านหนองแสลบ

สพป.กจ.เขต 4

46

นางกรกนก อ่อนคา

บ้านหนองแสลบ

สพป.กจ.เขต 4

47

นางสิริภา เพชรคาดี

บ้านหนองแสลบ

สพป.กจ.เขต 4

48

นางรัชนี จาปาดี

บ้านหนองแสลบ

สพป.กจ.เขต 4

49

นางสาวพิมพ์พา จันทรฤกษ์

วัดทับผึ้งน้อย

สพป.สพ.เขต 3

50

นางสาวนริศรา จันทร์อ่อน

กาแพงแสนวิทยา

สพม.9

51

นางสาวประกายเดือน ท้าวกัลยา กาแพงแสนวิทยา

สพม.9

52

นางสาวจิตติมา หนูนันท์

กาแพงแสนวิทยา

สพม.9

นางภัณฑิรา จงอ่อน

นิวิราษฎร์อุปถัมภ์

สพม.8

54

นางกรองทอง บุญครุฑ

โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

55

นางสาวลลิตา วงทวี

โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

56

นายทวีศิลป์ สวัสดิ์ฐิติเลิศ

วัดแก้ว

สพป.สพ.เขต 1

57

นางชนิสรา เทียมตระกูล

วัดแก้ว

สพป.สพ.เขต 1

58

นายจรูญ กาเผือก

บ้านโคกพระวินัยดี

สพป.อานาจเจริญ

59

นางอรวรรณ กาเผือก

บ้านโคกพระวินัยดี

สพป.อานาจเจริญ

60

นางสาวพิรดา บางบาล

วัดมฤคทายวัน

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

61

นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมรินทร์

สอนดี

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

62

นางสาวคนึง เสกสุวงษ์

บ้านกล้วย

สพป.สพ.เขต 3

63

นางสาวศศิธร ตระกูลโชคดี

บ้านกล้วย

สพป.สพ.เขต 3

64

นางกมลเนตร เกตุแก้ว

เทพมงคลรังษี

สพม.8

65

นางนิตยา เศษวิกา

เทพมงคลรังษี

สพม.8

66

นางสาวธวัลรัตน์ สีหานาจ

เทพมงคลรังษี

สพม.8

67

นางสาววาสนา โพธิ์ทอง

วัดคอกช้าง

สพป.สพ.เขต 3

53

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

สังกัด

68

นางสาวพิมพ์พา จันทรฤกษ์

วัดทับผึ้งน้อย

สพป.สพ.เขต 3

69

นางสาวณิชาภัทร เพชรเจริญ

วัดหนองไผ่

สพป.สพ.เขต 3

70

นายอภิพัฒน์ ลาใยขจี

สพป.กจ.เขต 3

71

ว่าที่ ร.ต.โสฬส มาลัยวงศ์

72

นางสาวมัทนิน เจริญพร

เพียงหลวง 3
(บ้านเหมืองแร่อีต่องฯ)
เพียงหลวง 3
(บ้านเหมืองแร่อีต่องฯ)
วิสุทธรังษี

73

ว่าที่ ร.ต.พิชญาภร ตินิโส

หนองรีประชานิมิต

สพม.8

74

นางสาวฐิติกัญญ์ โชคสุขนิรันดร

บ้านเรศ

สพป.สพ.เขต 2

75

นางกมลชนก เรืองเดช

เทพมงคลรังษี

สพม.8

76

นางสาวกมลวรรณ พุ่มพฤกษี

บ้านกุยแหย่

สพป.กจ.เขต 3

77

นางสาวสุมาลี อินทราพงษ์

บ้านกุยแหย่

สพป.กจ.เขต 3

สพป.กจ.เขต 3
สพม.8

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 อนแต่งตั้งให้ 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 อในใบกิจ 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 2 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

