
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี 

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5/2555 

.................................................................................. 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  รุ่นที่ 5/2555  ก าหนดการพัฒนา                  
วันที่  29  เมษายน – 2  พฤษภาคม  2556   
 

 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  จ านวน  6  กลุ่ม  ดังรายชื่อต่อไปน้ี  โดยรายชื่อกลุ่มที่ 1–4 อบรมที่ โรงแรมริเวอร์แคว  
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  และรายชื่อกลุ่มที ่5 – 6  อบรมที่โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
 

 กลุ่มที่ 1  (อบรม ณ โรงแรมริเวอร์แคว  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัต ิ

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

1 นางจิณตุจุฑา  ใจหาญ สมเด็จพระปยิมหาราชฯ การศึกษาพิเศษ     

2 นางอุไรวรรณ  มะลิลา สมเด็จพระปยิมหาราชฯ การศึกษาพิเศษ     

3 นายดนัย  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษาสงห์เคราะห์พนมทวนฯ การศึกษาพิเศษ     

4 นางช่อทิพย์  อินรักษา ศึกษาสงห์เคราะห์พนมทวนฯ การศึกษาพิเศษ     

5 น.ส.พิไลลักษณ ์ ประทาพันธ ์ ศึกษาสงห์เคราะห์พนมทวนฯ การศึกษาพิเศษ     

6 ว่าท่ีร.ต.พงษกร  อินทราพงษ์ ศึกษาสงห์เคราะห์พนมทวนฯ การศึกษาพิเศษ     

7 นางพะเยาว ์ คงยีน ศึกษาสงห์เคราะห์พนมทวนฯ การศึกษาพิเศษ     

8 นางอรุณศร ี ศรีประศาสน ์ พัฒน์พงศ์ สพป.กจ.  เขต1     

9 นางอวยพร  ศักดิ์พรหม สมาคมนักเรียนเก่าราชิน ี สพป.กจ.  เขต1     

10 นางณัฐิยา  คุ้นเคย วัดขุนไทยธาราราม สพป.กจ.  เขต1     

11 นางสาวนฐมล  สาดบางเคยีน วัดขุนไทยธาราราม สพป.กจ.  เขต1     

12 นางสาวจรรยา  เปียสวน วัดขุนไทยธาราราม สพป.กจ.  เขต1     

13 นายประยุทธ  นาคสกุล บ้านท่าทุ่ม สพป.กจ.  เขต1     

14 นางทัธนา  กาญจนบรุางกูร บ้านทุ่งยาว สพป.กจ.  เขต1     

15 นายพุทธาคม  จันทรวิจิตร บ้านห้วยน้ าขาว สพป.กจ.  เขต1     

16 นางชนาพรรณ  มาประดิษฐ์ บ้านห้วยน้ าขาว สพป.กจ.  เขต1     
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัต ิ

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

17 นางวัลลียา  ค าพล บ้านห้วยน้ าขาว สพป.กจ.  เขต1     

18 นางสาววัชรียา  ศรีวลรีัตน ์ บ้ายตะเคียนงาม สพป.กจ.  เขต1     

19 นางรสพร  อินกล่อม วัดม่วงชุม สพป.กจ.  เขต1     

20 นางนพกนก  พลราชม วัดบ้านเก่า สพป.กจ.  เขต1     

21 นางสาวบุญเตือน  ไก่นิล บ้านวังตะเคียน สพป.กจ.  เขต1     

22 นางพรทิพย์  ใจกว้าง บ้านจันอุย สพป.กจ.  เขต1     

23 นางสุนันทา  กันภัย บ้านจันอุย สพป.กจ.  เขต1     

24 นางสุนิสา  จารุจารตี บ้านพุเลียบ สพป.กจ.  เขต1      
25 นางรัชน ี ดวงใจ บ้านพุเลียบ สพป.กจ.  เขต1      
26 นางสาวรุ่งอรุณ  จันทร์มณ ี ดิศกุล สพป.กจ.  เขต1     

27 นางนันทวรรณ  นิลวรรณา บ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กจ. เขต 1     

28 นางณัฐจิราพร  มณัชณาพงษ ์ บ้านหนองบัว สพป.กจ. เขต 1     

29 นายสมเดช  ศรีสุข วัดกร่างทองราษฎร์บรูณะ สพป.กจ. เขต 1     

30 นายจิณณฤต  ทองรวย วัดกร่างทองราษฎร์บรูณะ สพป.กจ. เขต 1     

31 นางทองมี  ฝักบัว วัดกร่างทองราษฎร์บรูณะ สพป.กจ. เขต 1     

32 นางวันเพ็ญ  ใจปา วัดกร่างทองราษฎร์บรูณะ สพป.กจ. เขต 1     

33 น.ส.ณฏัฐ์นินาถ  วทัญญ ู อนุบาลกาญจนบรุ ี สพป.กจ. เขต 1     

34 นางสุดารตัน ์ โรจนบวร อนุบาลกาญจนบรุ ี สพป.กจ. เขต 1     

35 นางแก้วมณ ี ช้างงา อนุบาลกาญจนบรุ ี สพป.กจ. เขต 1     

36 นายปราณีต  บุญประเสริฐ อนุบาลกาญจนบรุ ี สพป.กจ. เขต 1     

37 นางฉวีวรรณ  ธรรมบ ารุง บ้านดงยาง สพป.กจ. เขต 1      
38 นางรัชกานต์  แสงค า วัดกาญจนบรุีเก่าฯ สพป.กจ. เขต 1     

39 นางอุษณีย์  ศรีนวล บ้านพุประดู ่ สพป.กจ. เขต 1     

40 นางมนต์ทิพย ์ ศิริพลชัย วัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กจ. เขต 1     

41 นางสายชล  เพชรศรี วัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กจ. เขต 1     

42 นางสุวรรณา  เจิมจรุง บ้านเขาปูน สพป.กจ. เขต 1     

43 นางสะอาด  ดาบแก้ว บ้านเขาปูน สพป.กจ. เขต 1     

44 นางเรณ ู แก้วการไร ่ บ้านเขาปูน สพป.กจ. เขต 1     

45 นางธัญพร  อุ่นทวีทรัพย ์ บ้านหนองบัว สพป.กจ. เขต 1     

46 นายสุทัศน์  พรหมชาต ิ อนุบาลกาญจนบรุ ี สพป.กจ. เขต 1     

47 นางอรวิภา  พิมพ์พระพรหม วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง สพป.กจ. เขต 1     
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัต ิ

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

48 นางจันทร์แรม  เจี่ยประเสริฐ วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง สพป.กจ. เขต 1     

49 นางนุสรา  ปิตุเรศ บ้านหนองสองห้อง สพป.กจ. เขต 1     

50 นางสาลิน ี อุดมผล บ้านหนองสองห้อง สพป.กจ. เขต 1     

51 นายไชวัฒน ์ เยียวยา บ้านหนองสองห้อง สพป.กจ. เขต 1     

52 นางอายุพร  จันจาวงศ์  บ้านหนองสองห้อง สพป.กจ. เขต 1     

53 นายบุญฤทธ์ิ  ตันเส็ง วัดยางเกาะ สพป.กจ. เขต 1     

54 นายวิษุวัติ  ศรีเหรา บ้านทุ่งนาคราช สพป.กจ. เขต 1     

55 นางเรณ ู  เทพเทียมทัศน ์ บ้านทุ่งนาคราช สพป.กจ. เขต 1     

 
กลุ่มที่ 2  (อบรม ณ โรงแรมริเวอร์แคว  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัต ิ

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

1 น.ส.ปราณ ี สุขภาพ บ้านทุ่งนาคราช สพป.กจ. เขต 1     

2 น.ส.โนร ี เชยล้อมข า บ้านทุ่งนาคราช สพป.กจ. เขต 1     

3 น.ส.จ านงค ์ อรภักด ี บ้านทุ่งนาคราช สพป.กจ. เขต 1     

4 นายเอกพงษ ์ ใจชาญสุขกิจ บ้านทุ่งนาคราช สพป.กจ. เขต 1     

5 นายประจวบ  ธูปหอม บ้านหนองสองตอน สพป.กจ. เขต 1     

6 นางวรลักษณ ์ ฤทธิชัย บ้านหนองสองตอน สพป.กจ. เขต 1     

7 นางปัจพร  ชัยจีน บ้านหนองสองตอน สพป.กจ. เขต 1     

8 นางเรณ ู แก้วการไร ่ บ้านเขาปูน สพป.กจ. เขต 1     

9 นายลัดดง  ธนะวัตต ์ บ้านดอนสว่าง สพป.กจ. เขต 1     

10 นางประเทือง  ภิญโญ วัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป.กจ. เขต 1     

11 นางกาญจนา  นามอาษา อนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กจ. เขต 1     

12 น.ส.บุญเตือน ไก่นิล บ้านวังตะเคียน สพป.กจ. เขต 1     

13 บางบุญเนิน  ผาดสีเสน บ้านเจ้าเณร สพป.กจ. เขต 1     

14 น.ส.ส าเนียง เขียวชอุ่ม วักท่าตะคร้อ สพป.กจ. เขต 1     

15 นางรฐา ทิพยาลัย วัดท่าตะคร้อ สพป.กจ. เขต 1     

16 นายบุญธรรม กล้าหาญ บ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กจ. เขต 1     
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ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัติ 

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

17 น.ส.จีเรียง  บุญสม บ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กจ. เขต 1     

18 นางหนึ่งฤทัย สวยค้าข้าว บ้านสามหลัง สพป.กจ. เขต 1     

19 นางสมพร  สมจิตต ์ อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กจ. เขต 1     

20 นางปัทมา  รุ่งสว่าง อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กจ. เขต 1     

21 นางวันเพ็ญ ใจปา วัดกร่างทองราษฎร์บรูณะ สพป.กจ. เขต 1     

22 น.ส.ณฎัฐ์ชนินาถ วทัญญ ู อนุบาลกาญจนบรุ ี สพป.กจ. เขต 1     

23 น.ส.รุ่งอรณุ จันทร์มณ ี ดิศกุล สพป.กจ. เขต 1     

24 นางกมลศร ี ศรีวิศร บ้านทุ่งมังกะหร่า สพป.กจ. เขต 2     

25 นางวันทนันท์  นิ่มนวล บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์ สพป.กจ. เขต 2     

26 นายสาคร  จุลกิจวัฒนา วัดสาลวนารม สพป.กจ. เขต 2      
27 นางณัฐพัชญ์  กู้อัจฉริยกุล บ้านหนองกรวด สพป.กจ. เขต 2     

28 นายทิวา  ศรีสมบรูณ ์ วัดดอนแสลบ สพป.กจ. เขต 2      
29 นางมัทรี  ประกอบธรรม วัดดอนแสลบ สพป.กจ. เขต 2      
30 นางบุปผา  เยียวยา วัดดอนแสลบ สพป.กจ. เขต 2      
31 นางอนุชสรา  จันทร์อนันต ์ บ้านโคราช สพป.กจ. เขต 2     

32 น.ส.ประจักษ์พร  เกียรติศิร ิ บ้านท่ามะกา สพป.กจ. เขต 2     

33 น.ส.สุชาวล ี สายญัศิร ิ วัดดอนขมิน้ สพป.กจ. เขต 2     

34 นางจินตนา  ขุยข า วัดพระแท่นดงรัง สพป.กจ. เขต 2      
35 นายปรีชา  หัตถาครองหทัย วัดหนองปลิง สพป.กจ. เขต 2     

36 น.ส.สุธันยชนก  ทรัพย์ย้อย วัดหนองปลิง สพป.กจ. เขต 2     

37 นางไพริน รูปสอาด บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์ สพป.กจ. เขต 2      
38 นายสาคร  จุลกิจวัฒน ์ วัดสาลวนารม สพป.กจ. เขต 2      
39 นางณัฐติกา  ขวกเขียว บ้านเกริงกระเวีย สพป.กจ. เขต 3     

40 นางวชิรา  เฉิดฉันท์พิพัฒน์ บ้านเกริงกระเวีย สพป.กจ. เขต 3     

41 นายชัยวัฒน์  สว่างประเสริฐ บ้านยางขาว สพป.กจ. เขต 3     

42 นางกานดา  ดีสวาท บ้านวังสิงห ์ สพป.กจ. เขต 3     

43 นางสุนันท์  ชัชวาล วัดปรังกาส ี สพป.กจ. เขต 3     

44 นายวิทยา  ผ่องใส บ้านวังสิงห ์ สพป.กจ. เขต 3     

45 นายสมบตั ิ อ่ าเย็น อนุบาลวสังขละ สพป.กจ. เขต 3     

46 นางชม้าย  ชูวงษ์วิช อนุบาลทองผาภูม ิ สพป.กจ. เขต 3     
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัต ิ

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

47 นางละอองดาว  อ่อนยิ้ม อนุบาลทองผาภูม ิ สพป.กจ. เขต 3     

48 น.ส.อ าไพ  ทองสอน บ้านวังผาตาด สพป.กจ. เขต 3     

49 นางมยุร ี คุณเวียง วัดหินดาด สพป.กจ. เขต 3     

50 น.ส.สายฝน  เก่งกล้า บ้านปากล าปลิ็อก สพป.กจ. เขต 3     

51 น.ส.ดวงกมล  สุริยะวงษา บ้านท่ามะเดื่อ สพป.กจ. เขต 3     

52 นางพณาวัลย ์บุญยปรรณานนท์ บ้านห้วยเขย่ง สพป.กจ. เขต 3     

53 น.ส.วิศน ีสมบัติยานุชิต บ้านปากล าปลิ็อก สพป.กจ. เขต 3     

54 นางพัฒน์ศญา ศิริพยาบาล บ้านหนองปลาซิว สพป.กจ. เขต 3     

55 น.ส.ดาวไสว ขุนทอง บ้านประจ าไม ้ สพป.กจ. เขต 3     

 
กลุ่มที่ 3  (อบรม ณ โรงแรมริเวอร์แคว  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัต ิ

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

1 นางอังคนา ขาวผ่อง วัดหินดาด สพป.กจ. เขต 3     

2 นายสุภาพ ใจพรมเมือง บ้านดงโคร่ง สพป.กจ. เขต 3     

3 นางอรุณ สระทองแดง วัดดงโคร่ง สพป.กจ. เขต 3     

4 นางพัชนี ยอดกุล วัดหินดาด สพป.กจ. เขต 3     

5 นางธนกร ธรรมรงค์ศร ี บ้านวังผาตาด สพป.กจ. เขต 3     

6 นายอรรถนพ ชูศรี บ้านห้วยเขย่ง สพป.กจ. เขต 3     

7 นางสุรินทร ์ อ่วมเจริญ บ้านป่าไมส้ะพานลาว สพป.กจ. เขต 3     

8 นายณัฐฑณณัฐ ์สาละศาลิน บ้านทุ่งก้างย่าง สพป.กจ. เขต 3     

9 บรรณพร แหลงค า บ้านดงโคร่ง สพป.กจ. เขต 3     

10 น.ส.ประพาน ทนเถื่อน ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง สพป.กจ. เขต 3     

11 นายกิตติพงษ ์แสนพงษ ์ บ้านปากล าปลิ็อก สพป.กจ. เขต 3     

12 นางอุสา สุขศิร ิ สมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป.กจ. เขต 3     

13 นางเพชรดา ศรีรตันพร บ้านพุม่วง-พุพง สพป.กจ. เขต 3     

14 นางกัญชลี รักษาสตัย ์ วัดหินดาด สพป.กจ. เขต 3     

15 นางเสาวพันธ ์ วุฒิเกษตรกิจ บ้านซองกาเรีย สพป.กจ. เขต 3     

16 นางกิติยาภรณ ์ บุญยัง บ้านหนองปรือ สพป.กจ. เขต 3     
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัต ิ

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

17 นางวิพรรณ์อร  สร้อยพรรณา บ้านหนองปรือ สพป.กจ. เขต 3     

18 น.ส.สุพัชสริ ิ มูลแก้ว บ้านลิ่นถิ่น สพป.กจ. เขต 3     

19 นางนพมาศ  ดาฤทธ์ิ บ้านลิ่นถิ่น สพป.กจ. เขต 3     

20 นายบุญช่วย  พันธ์ชาติ บ้านไร ่ สพป.กจ. เขต 3     

21 น.ส.บุญร ี วุฒิธรรมฐาน บ้านห้วยเขย่ง สพป.กจ. เขต 3     

22 น.ส.อุดมรัตน ์ มิศิลา บ้านดินโส สพป.กจ. เขต 3     

23 นางรังสิน ี โยธาธิติกลุ บ้านดินโส สพป.กจ. เขต 3     

24 น.ส.ศุภสิราย ์ มั่นคง บ้านดินโส สพป.กจ. เขต 3     

25 นายอัครเดช  สาราโรจน ์ บ้านดินโส สพป.กจ. เขต 3     

26 นางอนุสรณ ์ สมบัติคโุณปการ สมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป.กจ. เขต 3     

27 นางจันทรดา  เขียวแก ่ บ้านห้วยกระทะทอง สพป.กจ. เขต 3     

28 นายวิชัย  สมบัติคโุณปการ บ้านห้วยกระทะทอง สพป.กจ. เขต 3     

29 นายละมูล  บูชากุล วัดหินดาด สพป.กจ. เขต 3     

30 น.ส.สภุัทรา  จันทร์แจ่มใย บ้านหนองเจริญ สพป.กจ. เขต 3     

31 นายส าราญ  รักษาสัตย ์ บ้านหินแหลม สพป.กจ. เขต 3     

32 น.ส.จันทรเ์พ็ญ  ทองภูเหวด บ้านหินแหลม สพป.กจ. เขต 3     

33 นายตุลารัตน ์ มุ่ยเผือก บ้านหินแหลม สพป.กจ. เขต 3     

34 นายวิสูตร  ศรีสุข บ้านซองกาเรีย สพป.กจ. เขต 3     

35 นางปภาวด ี นวมนิ่ม บ้านซองกาเรีย สพป.กจ. เขต 3     

36 นางรุ่งทิพย์  สาล ี บ้านซองกาเรีย สพป.กจ. เขต 3     

37 นางเกษ  ใจงาม บ้านซองกาเรีย สพป.กจ. เขต 3     

38 นายพิชัย  ลูกอินทร์ บ้านซองกาเรีย สพป.กจ. เขต 3     

39 นายสมบรูณ ์ สาล ี บ้านซองกาเรีย สพป.กจ. เขต 3     

40 น.ส.จิรวรรณ  อ่างทอง บ้านซองกาเรีย สพป.กจ. เขต 3     

41 นางสุมาล ี บญม ี บ้านหนองย่างช้าง สพป.กจ. เขต 4      
42 นางสุจิตรา  ช่ังกุล บ้านหนองย่างช้าง สพป.กจ. เขต 4      
43 นางพเยาว ์ ยอดเพชร บ้านหนองย่างช้าง สพป.กจ. เขต 4      
44 นางสุภาพ  ชุ่มชื่น บ้านหนองกระทุ่ม สพป.กจ. เขต 4     

45 นางปิยนุช  วิเศษสิงห ์ บ้านบึงหัวแหวน สพป.กจ. เขต 4     

46 นางวิจิตร  พ่อค้า บ้านหนองเค็ด สพป.กจ. เขต 4     

47 นางกฤษฎา  ฉวีรัตน์ บ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป.กจ. เขต 4     
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ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัติ 

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

48 นายประเสริฐ  นัคเร บ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป.กจ. เขต 4     

49 นายปัญญา  ทัศน์แก้ว บ้านเขาหินตั้ง สพป.กจ. เขต 4     

50 นางภัทรกานต ์ ทัศนแก้ว บ้านเขาหินตั้ง สพป.กจ. เขต 4     

51 นางตรีมาลา  เรืองทอง บ้านเขาหินตั้ง สพป.กจ. เขต 4      
52 นางทิพวรรณ  การะเกต บ้านน้ าคลุ้ง สพป.กจ. เขต 4     

53 นางสุวิมล  ส่งกุล บ้านเสาหงส ์ สพป.กจ. เขต 4     

54 นางเพียรใจ  ภู่ประดิษฐ ์ บ้านรางขาม สพป.กจ. เขต 4     

55 นายพงษ์พิทักษ์  ทุพลชัย บ้านหนองมะสัง สพป.กจ. เขต 4     

 
กลุ่มที่ 4  (อบรม ณ โรงแรมริเวอร์แคว  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ) 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัติ 

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

1 นายพงศ์ศิร ิ อ่อนค า บ้านหนองมะสัง สพป.กจ. เขต 4     

2 นางเสาวร์วน ี อ่อนค า บ้านหนองมะสัง สพป.กจ. เขต 4     

3 นางประทุม  บุญมาเกิด บ้านหนองประดู ่ สพป.กจ. เขต 4     

4 นายมงคล  แทนนา บ้านหนองประดู ่ สพป.กจ. เขต 4     

5 นางกาญจนา  ชมภูชิต บ้านพุพรหม สพป.กจ. เขต 4     

6 นายเฉลมิพงษ ์ วัฒนะ บ้านพุพรหม สพป.กจ. เขต 4     

7 นางสมมณีย ์ มัลสิงห ์ บ้านพุพรหม สพป.กจ. เขต 4     

8 นางรัตติยา  ลิ้มมั่ง อนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กจ. เขต 4     

9 นางญาดา  มณีนิล อนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กจ. เขต 4     

10 นายปรีชา  ไกรตะนะ วัดใหม่เจริญภมู ิ สพป.กจ. เขต 4     

11 น.ส.นัยน์ปพร  ลิ้มฮูจ่ั๊ว วัดใหม่เจริญภมู ิ สพป.กจ. เขต 4     

12 น.ส.สวนัฐ  สุกุลธนาศร วัดใหม่เจริญภมู ิ สพป.กจ. เขต 4     

13 น.ส.มาลัย  เชียงวิราฑา วัดใหม่เจริญภมู ิ สพป.กจ. เขต 4     

14 น.ส.นภาพร  ภูคัง บ้านตรอกสะเดา สพป.กจ. เขต 4     

15 น.ส.สมุาล ี ผาสุก บ้านตรอกสะเดา สพป.กจ. เขต 4     

16 นางจันทร์สุดา  มัจฉา   บ้านหนองหวาย สพป.กจ. เขต 4     

17 น.ส.เพ็ญณ ี ท าบุญ บ้านเสาหงส ์ สพป.กจ. เขต 4     
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ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัติ 

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

18 นางวารุณ ี สุภาพ อนุบาลหนองปรือ สพป.กจ. เขต 4      
19 นางกานดา  ธนชัยศักดิ์ศร ี ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กจ. เขต 4      
20 นางสุรินทร ์ จันทร์ผ่อง ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กจ. เขต 4      
21 นายบุญธรรม  สุขลาภ บ้านยางสูง สพป.กจ. เขต 4      
22 นางปราณ ี อินอนันต์   บ้านหนองรี สพป.กจ. เขต 4      
23 นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์ บ้านหนองขอน สพป.กจ. เขต 4      
24 นางคณิตตา  เปรมจรูญ   บ้านวังใหญ ่ สพป.กจ. เขต 4     

25 นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห ์ บ้านวังใหญ ่ สพป.กจ. เขต 4     

26 นางนันทวัน  เสรมิสุข บ้านหนองเตียน สพป.กจ. เขต 4     

27 นางวิภาวรรณ  ศรีสุวรรณ บ้านหนองเตียน สพป.กจ. เขต 4     

28 นายพิชญ์สาคร  พวงเปีย บ้านหนองหว้า สพป.กจ. เขต 4     

29 น.ส.ปาริชาต ิ อุ่นอิน บ้านหนองหว้า สพป.กจ. เขต 4     

30 นายวัฒนา  กาญจนบูรพา ป่าไม้อุทิศ 15ฯ สพป.กจ. เขต 4     

31 น.ส.ยุพา  กิจบุญศร ี บ้านหนองปลาไหล สพป.กจ. เขต 4     

32 นายไกรสร  จันทรศร ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กจ. เขต 4     

33 นางวิไลวรรณ  เสนนอก ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กจ. เขต 4     

34 นางสมจิตร  อาสา บ้านเขาหินตั้ง สพป.กจ. เขต 4     

35 นางเกศสุดา  นุ่มพรหม บ้านเขาหินตั้ง สพป.กจ. เขต 4     

36 น.ส.พรรษา  ฉิมพงษ ์ บ้านหนองปรือ สพป.กจ. เขต 4     

37 นายทวี  แสงศร ี บ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กจ. เขต 4     

38 นายเจรญิ  พูนประเสริฐ บ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กจ. เขต 4     

39 นางพรรณ  แสงศร ี บ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กจ. เขต 4     

40 นางนัดดา นากวรสุขพิศาล วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป.นครปฐม เขต1     

41 น.ส.ณัชชา  โคตรสินธุ ์ วัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) สพป.พบ. เขต 1     

42 นางสุภัทรา  งดสันเที๊ยะ บ้านหนองโรง สพป.พบ. เขต 2     

43 นางสไบทิพย ์ คงเจรญิ บ้านโป่งเกต ุ สพป.พบ. เขต 2     

44 นางจีรนันท์  ค าลา วัดโกสินารายน ์ สพป.รบ. เขต 2     

45 นางศศิธร  โต้เคยี วัดตาลเตี้ย สพป.รบ. เขต 2     

46 นางดาวด ี เกตุมณ ี ชุมชนวัดกลางวังเย็น สพป.รบ. เขต 2     

47 นายณัฐพล  กลิ่นเกษร บ้านท่าเสดจ็ สพป.สพ. เขต 1     

48 น.ส.ปารยีา  ฟักอินทร์   เมืองสุพรรณบรุ ี สพป.สพ. เขต 1     
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัต ิ
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ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

49 นายจรลั  สวัสด ี วัดวงักุ่ม สพป.สพ. เขต 1     

50 นางนันทวัน  เพชรประเสริฐพร เมืองสุพรรณบรุ ี สพป.สพ. เขต 1     

51 นายภาคภมู ิ ดีวงษ์ เมืองสุพรรณบรุ ี สพป.สพ. เขต 1     

52 นายสาโรจ  นิลวงษ์ สุพรรณภมู ิ สพป.สพ. เขต 1     

53 นางรุ่งนภา  คชายุทธ สุพรรณภมู ิ สพป.สพ. เขต 1     

54 นายนิวัฒน ์ สุขสมบรูณ ์ สุพรรณภมู ิ สพป.สพ. เขต 1     

55 นางวรรณวิมล  สังข์วิเศษ สุพรรณภมู ิ สพป.สพ. เขต 1     
 

การเตรียมการ 
 

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ           
ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มที ่1 – 4   
 

ผู้เข้ารับการพัฒนาตามรายชื่อดังกล่าว  จะต้องเตรียมการและด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

1.1  จ่ายค่าลงทะเบียนล่วงหน้า  จ านวน  4,000  บาท (สี่ พันบาทถ้วน)  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่                  
22  เมษายน  2556  โดยโอนเงินผ่านทาง  ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  สาขากาญจนบุรี  ประเภทบัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี  713-0-45383-4  และให้เขียนชื่อ-สกุล               
ผู้ลงทะเบียนและน าหลักฐานการช าระเงินส่งโทรสาร (Fax)  หมายเลข  034-633051  หากพ้นวันก าหนดดังกล่าว   
ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ            
ครูช านาญการพิเศษ 

 

1.2  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จัดท ากิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า ตามหัวข้อในใบกิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองแล้วส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่มในวันปฐมนิเทศ รวมกันไม่เกิน  10 หน้า  (ไม่รวมบรรณานุกรม) 

 

1.3  ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มที่  1 – 4  ให้ไปรายงานตัวเ พ่ือเข้ารับการพัฒนา  ในวันที่                  
29  เมษายน   2556   เวลา  08.00 – 08.30 น.  ณ  โรงแรมริเวอร์แคว  อ.เมือง   จ. กาญจนบุรี  และเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ                         
ครูช านาญพิเศษ    ตั้งแต่เวลา  08.30 – 17.00 น.  ระหว่างวันที่  29  เมษายน – 2  พฤษภาคม  2556 

 

1.4  สถานที่เข้ารับการพัฒนา  โรงแรมริเวอร์แคว  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี   โทร  034-510111,             
034-511184 
 

ผู้ติดต่อประสานงาน ผศ.เยาวภา  ทนันชัยบุตร  โทร  087-1632383 
    อ.ญดาภัค   กิจทวี  โทร  089-0470045 
    คุณวารี  คลังศิริ   โทร  089-1825076 
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กลุ่มที่ 5 (อบรม ณ โรงแรมราชศุภมิตร  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ) 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัต ิ

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

1 น.ส.พัชร ี สิงโต สุพรรณภมู ิ สพป.สพ. เขต 1     

2 น.ส.อัญชะล ี สุภาชัย สุพรรณภมู ิ สพป.สพ. เขต 1     

3 นางธวัลนัตน ์ คชไกร วัดแก้ว สพป.สพ. เขต 1     

4 นางอรุณ ี ทมทิแสง วัดสวนแตง สพป.สพ. เขต 1     

5 นายสมเกียรต ิ ทองสิทธ์ิ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.สพ. เขต 1     

6 นายอุดม  อินทร์สุข บ้านบางกุ้ง สพป.สพ. เขต 1     

7 นายสนอง  ชาวบางงาม วัดราษฎรบ ารุง สพป.สพ. เขต 2     

8 นางสร้อยสวรรค ์ อ าภาวงษ์ วัดจ าปา สพป.สพ. เขต 2     

9 นายณรงค ์ บานไม่รูโ้รย วัดจ าปา สพป.สพ. เขต 2     

10 นายธีระ  สุวงศ์จันทร์ วัดช่องลม สพป.สพ. เขต 2     

11 นายธวัชชัย  รามพงษา วัดโพธิ์ทองเจริญ สพป.สพ. เขต 2     

12 นายเสนาะ  บุตรขจร พลับพลาไชย สพป.สพ. เขต 2     

13 นางปรางทอง  รุ่งเรือง พลับพลาไชย สพป.สพ. เขต 2     

14 น.ส.พรพิมล  ดอนหงษ์ไผ ่ พลับพลาไชย สพป.สพ. เขต 2     

15 นายชัฏณัฐพงษ ์ สุขประเสริฐ สวนป่าองค์พระ สพป.สพ. เขต 3     

16 นายวิรัตน ์ เมืองค า วัดบ้านทึง สพป.สพ. เขต 3     

17 นายประเวศ  บุญบรรดาล วัดปากน้ า สพป.สพ. เขต 3     

18 นางวารี  โสขุมา วัดปากน้ า สพป.สพ. เขต 3     

19 นางจินตนา  นูมหันต ์ วัดใหม่สระพลอย สพป.สพ. เขต 3     

20 นางศิริ  แข็งขัน อนุบาลสมเด็จพระวันรตั สพป.สพ. เขต 3     

21 นางพรรณพร  ลูกฟัก อนุบาลสมเด็จพระวันรตั สพป.สพ. เขต 3     

22 นางขวัญใจ  ผลจุลพันธุ ์ อนุบาลสมเด็จพระวันรตั สพป.สพ. เขต 3     

23 นางหรรษา  บูรณศิลป ์ อนุบาลสมเด็จพระวันรตั สพป.สพ. เขต 3     

24 นางนงลักษณ ์ เสรจ็กิจ บ้านหนองกระถิน สพป.สพ. เขต 3     

25 นางสาวศศิธร  ทัศเกษร วัดหนองสะเดา สพป.สพ. เขต 3     

26 นางรุ่งนภา  เทศนา วัดหนองสะเดา สพป.สพ. เขต 3     

27 นางพวงรัตน ์ เอติยัต ิ บ้านหนองส าโรง สพป.สพ. เขต 3     

28 นายสายณั  พิมพขันธ์ วัดคอกช้าง สพป.สพ. เขต 3     

29 นายอรรถพล  ธัญญเจริญ บ้านหนองนา สพป.สพ. เขต 3     

30 นางสาวจารุวรรณ  กู้เกียรติก าธร บ้านหนองนา สพป.สพ. เขต 3     

 



11 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัติ 

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

31 นายธวัช  ธัญญเจรญิ วัดวังส าเภาล่ม สพป.สพ. เขต 3     

32 นางเสริมสุข  ธัญญเจรญิ วัดวังส าเภาล่ม สพป.สพ. เขต 3     

33 นางจันทร์เพ็ญ  เนตรสังข ์ วัดวังส าเภาล่ม สพป.สพ. เขต 3     

34 นางราณ ี ศรีโมรา วัดท่าทอง สพป.สพ. เขต 3     

35 นายเอกพงค ์ แก้วสองเมือง บ้านกล้วย สพป.สพ. เขต 3     

36 นางสาวมัตติกา  แสนค า บ้านพุน้ าร้อน สพป.สพ. เขต 3     

37 นางปรียา  สุดเรี่ยวแรง บ้านหนองผือ สพป.สพ. เขต 3     

38 นางเพ็ชรอารีย ์ สุขประดิษฐ์ บ้านหนองผือ สพป.สพ. เขต 3     

39 นางเสียงเพราะ  ศรีมหาภาค วัดบางขวาก สพป.สพ. เขต 3     

40 นางธัญญรัศม ์ แตงทอง วัดบางขวาก สพป.สพ. เขต 3     

41 นางพิชญาพร  บุญเกิด วัดนางพิมพ์ สพป.สพ. เขต 3     

42 นายสยาม  กาฬภักด ี วัดหนองกระทุ่ม สพป.สพ. เขต 3     

43 น.ส.มัตติกา  แสนค า บ้านพุน้ าร้อน สพป.สพ. เขต 3     

44 นายธนนันท์ อ้นนา  อนุบาลด่านช้าง สพป.สพ. เขต 3     

45 นางวันเพ็ญ อ้นนา อนุบาลด่านช้าง สพป.สพ. เขต 3     

46 นายวชิร น้อยเวช วัดน้ าพุ สพป.สพ. เขต 3     

47 นางภัทรชา วัชราไทย วัดท่าช้าง สพป.สพ. เขต 3     

48 น.ส.นงนุช อุดมเดชาภักด ี วัดท่าช้าง สพป.สพ. เขต 3     

49 นางอารีย์ กัลวงษ์ บ้านท่ามะเดื่อ(ทอง) สพป.สพ. เขต 3     

50 นางวันเพ็ญ  อ้นนา อนุบาลด่านช้าง สพป.สพ. เขต 3     

51 นายวรรณชัย  เอ็นด ู บ้านทับละคร สพป.สพ. เขต 3     

52 นางน้ าค้าง  พึ่งชอุ่ม บ้านหนองแหน สพป.สพ. เขต 3     

53 นายประจักษ ์ ทรัพย์อินทร์ บ้านหนองแหน สพป.สพ. เขต 3     

54 นายไสว  สมัยกลุ บ้านซับนกแก้ว สพป.สระแก้ว  เขต2     

55 นายบุญเสรมิ  ทรัพย์สมบตั ิ บ้านซับนกแก้ว สพป.สระแก้ว  เขต2     
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กลุ่มที่ 6  (อบรม ณ โรงแรมราชศุภมิตร  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
สถานะตามคุณสมบัติ 

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

1 นางพันธุ์ระว ี วินัยพานิช วัดเขาผาแรต สพป.อุทัยฯ เขต 2     

2 นายไชยวัฒน์  คล้ายแตง บ้านห้วยบง สพป.อุทัยฯ เขต 2     

3 นายเชี่ยววิทย ์ ชูเกตุ วัดพุ่มบ าเพ็ญธรรม สพป.อุทัยฯ เขต 2     

4 นางทัศนา  แม้นเดช วิสุทธรังษี สพม.  เขต 8     

5 นางสาวศศิรภ์ร  เกาะแก้ว บ่อกรุวิทยา สพม.  เขต 9     

6 น.ส.พรรณ ี ปิ่นแก้ว ห้วยทรายประชาสรรค ์ สพม. เขต 10     

7 นางอภิรัสมิ ์ ศรีชาต ิ หัวหิน สพม. เขต 10     

8 นายไพศาล  อรุณศรีพิมาน นวมินทราชินูทิศเบญจมราชลยั สพม. เขต 2     

9 นางสุมิตรา  บุญเงิน บ้านหนองจอกประชานุสรณ ์ สพม. เขต 42     

10 นายสุกิจ  ยิ้มสอาด หนองตากยาตั้งวิริยะบ ารุง สพม. เขต 8     

11 น.ส.ยุพา  งามข า หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8     

12 นางศศลักษณ ์ วัฒนา บ่อพลอยรัชดาภเิษก สพม. เขต 8     

13  นางอิสรีย ์ จิตอมรพัฒนา วิสุทธรังษี สพม. เขต 8      
14 นางวรรณวิมล  คีรีวงศ ์ วิสุทธรังษี สพม. เขต 8      
15 นางวิภาภร   เมนะคงคา หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8      
16 ว่าท่ี ร.ต.หญิงวราภรณ์  ปานด ารงค์ ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8      
17 น.ส.รตันาภรณ ์ ลักขณาพินิจ เลาขวัญราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8     

18 นางธนิฐา  ก่ าพันธ์ด ี  เลาขวัญราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8     

19 น.ส.พเยาว ์ สาละสาลิน เลาขวัญราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8     

20 นายธนกฤต  น่วมจาด เลาขวัญราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8     

21 นายชูศักดิ ์ ชิวปรีชา เลาขวัญราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8     

22 น.ส.สุนันทร ์ สุกุลธนาศร เลาขวัญราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8     

23 นายพีรัชย ์ เพิ่มพูน เลาขวัญราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8     

24 น.ส.มยรุา  บุญมาก เลาขวัญราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8     

25 น.ส.ละเอียด  กังวานทวทีรัพย์ เลาขวัญราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8     

26 นางรอยพิมพ ์ สุทธิบานเย็น ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8      
27 นายนพพร  เพ็งสุข ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8      
28 นางภัทฐินนี  เพ็งสุข ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8     

29 นางกัญจนพร  ภัคพาณิชย ์ วิสุทธรังษี สพม. เขต 8     

30 นางพรศร ี ชุติมาศ พังตรุราษฎร์รังสรรค ์ สพม. เขต 8      
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

สถานะตามคุณสมบัต ิ

ผลงาน
ผ่านแล้ว 

ผลงานอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา 

ยังไม่ได้
ส่งผลงาน 

31 นายอดิศร  พงษ์พัว พังตรุราษฎร์รังสรรค ์ สพม. เขต 8     

32 นายสันต ์พรหมผลิน กาญจนานุเคราะห ์ สพม. เขต 8     

33 นางนงนุช  เกษมจิต ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8     

34 นางกมลฉัตร  โล่หส์ุวรรณ ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8     

35 นายวันชนะ  เฉิดฉินนภา ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8     

36 นายสมชาย  เขียนเสมอ ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8     

37 นางนทีกานต ์ สระทองอ่อน ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8     

38 นายสาคร  แก้วอุปการ พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8     

39 น.ส.เสาว์ณ ี วงษ์พัฒน์ พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8     

40 นางวรัตน ์ พิทักษ์วงศ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9     

41 น.ส.จิตติมา  ดมหอม สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9     

42 นางพิศมัย  โชตินคร ก าแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9     

43 นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9     

44 น.ส.สุนทร ี ซ่อนกลิ่น วังหว้าราษฎรส์ามัคค ี สพม. เขต 9     

45 นายอิสระ  บุญญาอรุณเนตร สวนแตงวิทยา สพม. เขต 9     

46 นายสวัสดิ ์ นิลศร สวนแตงวิทยา สพม. เขต 9     

47 น.ส.อรอิรญิา  สิมมาเลาเต่า บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9     

48 นางรจนา  ศิลา ศรีประจันต ์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9     

49 นายไพรัชน ์ จารุจริะวงศ ์ ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม.เขต8     

50 นางอิสรีย ์จิตอมรพรรณา วิสุทธรังษี สพม.เขต8      
51 น.ส.พนิดา  ส าเร็จ บ้านพุประดู ่ สพป.กาฬสินธุ์เขต 1   

52 น.ส.ปราณี  ภู่ทรงกิตติศักดิ ์ วัดดอนชะเอม สพป.กจ. เขต 2   

53 นายสมจิตร  จินดากูล บ้านดอนรัก สพป.กจ. เขต 2   

54 นางจิตนา  ขุยข า วัดพระแท่นดงรัง สพป.กจ. เขต 2   

55 นางพรรณรัตน์  ธติิมาฑญัญากลุ วัดพระแท่นดงรัง สพป.กจ. เขต 2   
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การเตรียมการ 
 

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ           
ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มที่  5 – 6  
 

ผู้เข้ารับการพัฒนาตามรายชื่อดังกล่าว  จะต้องเตรียมการและด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

1.1  จ่ายค่าลงทะเบียนล่วงหน้า  จ านวน  4,000  บาท (สี่ พันบาทถ้วน)  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่                  
22  เมษายน  2556  โดยโอนเงินผ่านทาง  ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  สาขากาญจนบุรี  ประเภทบัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี  713-0-45383-4  และให้เขียนชื่อ-สกุล               
ผู้ลงทะเบียนและน าหลักฐานการช าระเงินส่งโทรสาร (Fax)  หมายเลข  034-633051  หากพ้นวันก าหนดดังกล่าว    
ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ             
ครูช านาญการพิเศษ 

 

1.2  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จัดท ากิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า ตามหัวข้อในใบกิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองแล้วส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่มในวันปฐมนิเทศ รวมกันไม่เกิน  10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) 

 

1.3  ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มที่  1 – 4  ให้ไปรายงานตัวเ พ่ือเข้ารับการพัฒนา  ในวันที่                   
29  เมษายน   2556   เวลา  08.00 – 08.30 น.  ณ  โรงแรมราชศุภมิตร  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  และเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ                         
ครูช านาญพิเศษ    ตั้งแต่เวลา  08.30 – 17.00 น.  ระหว่างวันที่  29  เมษายน – 2  พฤษภาคม  2556 

 

1.4  สถานที่เข้ารับการพัฒนา โรงแรมราชศุภมิตร  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี    โทร  034-625128-31 

 
 

ผู้ติดต่อประสานงาน ผศ.เยาวภา  ทนันชัยบุตร  โทร  087-1632383 
    อ.ญดาภัค   กิจทวี  โทร  089-0470045 
    คุณวารี  คลังศิริ   โทร  089-1825076 

 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน   พ.ศ.  2556 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวภา  ทนันชัยบุตร) 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี 
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ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   

 

1.  ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากต ารา  เอกสาร  บทความ  งานวิจัย  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ในหน่วยการเรียนรู้  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
    1.1  การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
    1.2  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 
    1.3  การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ  
    2.1  การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
    2.2  การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
    2.3  นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
    2.4  จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
    2.5  การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ของครูช านาญการพิเศษ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นครู 
    3.1  การพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
    3.2  วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
    3.3  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    4.1  การวิเคราะห์  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    4.2  การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    4.3  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 

 2.  น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก ข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย  
บทน า เนื้อเรื่อง  สรุป  แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่  
1–4  ตามล าดับ รวมกันไม่เกิน  10  หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาครั้งนี้   
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สิ่งที่ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเตรียมมาส่ง  ในวันที่  29  เมษายน  2556 

 

1. ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาฯ  พร้อมติดรูปถ่าย (รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว) 
2. รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมกันไม่เกิน 10 หน้า  

(ไม่รวมบรรณานุกรม) 
3. แบบใบลาป่วย ใบลากจิ และแบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา  

(ถ้ามธีุระออกนอกหน่วยพัฒนา และต้องยื่นกอ่นวนัที่ต้องการลา  1  วัน)  
4. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
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