ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๓
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
----------------------------------------------------

ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ร่ ว มกั บ สถาบั น พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จานวน ๒๗ แห่ง เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิ ทยฐานะชานาญการพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ซึ่งเป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด คณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการครูที่มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๓ ซึ่งจะดาเนินการอบรมระหว่าง
วัน ที่ ๑๕ – ๑๘ ตุล าคม ๒๕๕๙ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามรายละเอียดการเข้ารับ
การพัฒนาฯ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาฯ
ห้องที่ ๑ ณ ห้องประชุม ED๕๐๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

สังกัด

๑

นางหนูหล่อ วงศ์จันทร์

ครู

โรงเรียนบ้านบง

สพป.พช.เขต ๑

๒

นางสาวอาทิตยา ทองแกมนาค

ครู

โรงเรียนบ้านกกจั่น

สพป.พช.เขต ๑

๓

นางพรพิมล เถื่อนถ้า

ครู

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

สพป.พช.เขต ๑

๔

นางณิชกาต์ ดอกไม้ทอง

ครู

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

สพป.พช.เขต ๑

๕

นางสาวปิลันธนา แสงทอง

ครู

โรงเรียนบ้านตะเบาะ

สพป.พช.เขต ๑

๖

นายฤกษ์ชัย นุตโยธิน

ครู

โรงเรียนบ้านถ้าแก้ว

สพป.พช.เขต ๑

๗

นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพป.พช.เขต ๑

๘

นางเกวลิน พาหา

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพป.พช.เขต ๑

๙

นางเบญจมาศ ชมพู

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพป.พช.เขต ๑

๑๐

นางสมนึก ขาคง

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพป.พช.เขต ๑

๑๑

นางสาวเพชรรัตน์ ปัญญาอินทร์

ครู

โรงเรียนบ้านยางหัวลม

สพป.พช.เขต ๑

๑๒

นายบดินทร์ สาเร็จดี

ครู

โรงเรียนบ้านป่าแดง

สพป.พช.เขต ๑

๒

ห้องที่ ๑ ณ ห้องประชุม ED๕๐๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

สังกัด

๑๓

นางสาวใกล้รุ่ง เสียงไพเราะ

ครู

โรงเรียนบ้านคลองน้าคัน

สพป.พช.เขต ๑

๑๔

นางสาววรรณวิสา รักผูกพันธ์

ครู

โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง

สพป.พช.เขต ๑

๑๕

นางสาวฐิติยา เง่าสารี

ครู

โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง

สพป.พช.เขต ๑

๑๖

นางสาวขวัญเรือน พานามา

ครู

โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

สพป.พช.เขต ๑

๑๗

นางนันตพร วังษาลุน

ครู

โรงเรียนบ้านวังกวาง

สพป.พช.เขต ๒

๑๘

นางสาวตวงพร บุญยิ่ง

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน

สพป.พช.เขต ๒

๑๙

นายเกษมพันธ์ สุวรรณราช

ครู

โรงเรียนบ้านดงน้าเดื่อ

สพป.พช.เขต ๒

๒๐

นางผกากาญจน์ ทะสวัสดิ์

ครู

โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)

สพป.พช.เขต ๒

๒๑

นางสาวสุดา แก้วแพง

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

สพป.พช.เขต ๒

๒๒

นางสาวสุวภา จาเริญสุข

ครู

โรงเรียนบ้านหนองแม่นา

สพป.พช.เขต ๒

๒๓

นางรัตนา บุญเรือง

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยน้าขาว

สพป.พช.เขต ๒

๒๔

นางจีราวรรณ พรรณนา

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย

สพป.พช.เขต ๒

๒๕

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา

ครู

โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา

สพป.พช.เขต ๒

๒๖

นางสุมิตา ดอกหอม

ครู

โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา

สพป.พช.เขต ๒

๒๗

นางสาวนภาพรรณ ไพรทอง

ครู

โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา

สพป.พช.เขต ๒

๒๘

นางสาวพิมพ์ภา ศรีชามก

ครู

โรงเรียนบ้านโคกสาราญ

สพป.พช.เขต ๓

๒๙

นางสาวศุภิสรา รุ่งมี

ครู

โรงเรียนบ้านสระเกษ

สพป.พช.เขต ๓

๓๐

นายจรัญ พูลจันทร์

ครู

โรงเรียนบ้านศรีมงคล

สพป.พช.เขต ๓

๓๑

นายประดิษฐ์ นาสุข

ครู

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

สพป.พช.เขต ๓

๓๒

นางชุติมา หงษ์บุญมี

ครู

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

สพป.พช.เขต ๓

๓๓

นางสาวดวงฤทัย หิตเทศ

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

สพป.พช.เขต ๓

๓๔

นางสาวสมลักษณ์ รูปเชิด

ครู

โรงเรียนบ้าน กม.๓๕

สพป.พช.เขต ๓

๓๕

นางสาวรุจิรา พันนุรักษ์

ครู

โรงเรียนบ้านพญาวัง

สพป.พช.เขต ๓

๓๖

นางจินดารัตน์ สิงห์เส

ครู

โรงเรียนบ้านตีบใต้

สพป.พช.เขต ๓

๓๗

นางสาวศิริพร แสงคร้าม

ครู

โรงเรียนแก่งหินปูน

สพป.พช.เขต ๓

๓๘

นางเลิศนภา ตอรบรัมย์

ครู

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน

สพป.พช.เขต ๓

๓๙

นางวันวิสาข์ สิริโรจนโภคิน

ครู

โรงเรียนบ้านราหุล

สพป.พช.เขต ๓

๔๐

นายแสงเพชร คาแพง

ครู

โรงเรียนบ้านหนองแจง

สพป.พช.เขต ๓

๓

ห้องที่ ๑ ณ ห้องประชุม ED๕๐๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

สังกัด

๔๑

นายมงคล นนท์ขุนทด

ครู

โรงเรียนบ้านวังไลย์

สพป.พช.เขต ๓

๔๒

นางสาวยุพา มั่นเขตกิจ

ครู

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

สพป.พช.เขต ๓

๔๓

นายอนนท์ เอี่ยมกระจ่าง

ครู

โรงเรียนบ้านโคกสาราญ

สพป.พช.เขต ๓

๔๔

นางสาวนันทพร กิจสาเร็จ

ครู

โรงเรียนบ้านซับสามัคคี

สพป.พช.เขต ๓

๔๕

นางกนกกร เจริญศักดิ์

ครู

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

สพป.พช.เขต ๓

๔๖

นายชัชวาล หาญแก้ว

ครู

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

สพป.พช.เขต ๓

๔๗

นางสาวนันทรัตน์ บุมี

ครู

โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว

สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๘

นายสักรินทร์ แป่งใจ

ครู

โรงเรียนบ้านทับกี่

สพป.เลย เขต ๓

๔๙

นางสินีรัตน์ โสภักดี

ครู

โรงเรียนบ้านโป่งชี

สพป.เลย.เขต ๓

๕๐

นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์

ครู

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

สพป.เลย.เขต ๓

๕๑

นายเชิดชัย พิมตัน

ครู

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง

สพป.เลย.เขต ๓

๕๒

นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกร

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

สพป.เลย.เขต ๓

๕๓

นายสันติศักดิ์ บุญกิจ

ครู

โรงเรียนห้วยทอง

สพป.เลย.เขต ๓

๕๔

นางสาวณัฐฐากรณ์ กุลแจ่ม

ครู

โรงเรียนกกโพธิ์วังกา

สพป.เลย.เขต ๓

๕๕

นางเพชรริน เชื้อบุญมี

ครู

โรงเรียนบ้านโป่งชี

สพป.เลย.เขต ๓

๕๖

นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม์

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

สพม.๔๐

๕๗

นางชยาภา จันละมุด

ครู

โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

สพม.๔๐

๕๘

นางพิมพ์วิภา ปานใจ

ครู

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

สพม.๔๐

๕๙

นางอัศรา ขาบัณฑิตย์

ครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

สพม.๔๐

๖๐

นางจิรันธนิน คงจีน

ครู

โรงเรียนเนินพิทยาคม

สพม.๔๐

๖๑

นายวีรพันธ์ เกตุพันธุ์

ครู

โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ

สพม.๔๐

๖๒

นางสาวนิตยา ชาตินันท์

ครู

โรงเรียนหนองไผ่

สพม.๔๐

๖๓

นางสาวจินตนา วันสาร

ครู

โรงเรียนหนองไผ่

สพม.๔๐

๖๔

นางอาไพพรรณ บารุงนอก

ครู

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

สพม.๔๐

๔

ห้องที่ ๒ ณ ห้องประชุม ED๕๐๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

สังกัด

๑

นายนิพนธ์ ตะปะโจทย์

ครู

โรงเรียนบ้าน กม.๒๘

สพป.พช.เขต ๑

๒

นางสาวกัญญา บุญแจ้ง

ครู

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

สพป.พช.เขต ๑

๓

นางกมลพร โปรยเงิน

ครู

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

สพป.พช.เขต ๑

๔

นายไพโรจน์ แก้วยศ

ครู

โรงเรียนบ้านตะเบาะ

สพป.พช.เขต ๑

๕

นางสาวปัณรส รังสิกรรพุม

ครู

โรงเรียนบ้านถ้าแก้ว

สพป.พช.เขต ๑

๖

นางสาวสุติมา จันคะนา

ครู

โรงเรียนบ้านชอนไพร

สพป.พช.เขต ๑

๗

นางวัชรี ทองมา

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพป.พช.เขต ๑

๘

นางพัชรินทร์ โลหะบาล

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพป.พช.เขต ๑

๙

นางสาวสาลิน มาจาก

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพป.พช.เขต ๑

๑๐

นางสาวพราวทัศน์ ยิ้มยุรวัฒน์

ครู

โรงเรียนบ้านโคก

สพป.พช.เขต ๑

๑๑

นางสาวลักขณา อูบแก้ว

ครู

โรงเรียนบ้านวังหินซอง

สพป.พช.เขต ๑

๑๒

นายบุญโชติ เพ็ชรดี

ครู

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย

สพป.พช.เขต ๑

๑๓

นางสาวอริตดา มั่นเหมาะ

ครู

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ

สพป.พช.เขต ๑

๑๔

นางสาวดาว พงค์สมบุญ

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยสะแก

สพป.พช.เขต ๑

๑๕

นางสาวอัมพวัน จันทร์ทึง

ครู

โรงเรียนบ้านดงคล้อ

สพป.พช.เขต ๒

๑๖

นางสาวอัจฉราพร ดีธรรมมา

ครู

โรงเรียนบ้านวังกวาง

สพป.พช.เขต ๒

๑๗

นายจิระวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล

ครู

โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ

สพป.พช.เขต ๒

๑๘

นางสาวลัดดาวัลย์ โชคหิรัณยรัศมี

ครู

โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)

สพป.พช.เขต ๒

๑๙

นางวิชุลดา ดิษฐกร

ครู

โรงเรียนบ้านหลักด่าน

สพป.พช.เขต ๒

๒๐

นางสาวสุมาลี เด็ดแก้ว

ครู

โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

สพป.พช.เขต ๓

๒๑

นางมยุรี เอี่ยมกระจ่าง

ครู

โรงเรียนบ้านโคกสาราญ

สพป.พช.เขต ๓

๒๒

นางพัชยา บัวแสง

ครู

โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

สพป.พช.เขต ๓

๒๓

นางสาวนิสากร ตะกรุดแก้ว

ครู

โรงเรียนบ้านใหม่วิไลย์วัลย์

สพป.พช.เขต ๓

๒๔

นายอภิรักษ์ ปิ่นชาลี

ครู

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด

สพป.พช.เขต ๓

๒๕

ว่าที่ร้อยตรีสุภชัย จาเริญศรี

ครู

โรงเรียนบ้านสระแก้ว

สพป.พช.เขต ๓

๒๖

นายต้องตา สนิทไทย

ครู

โรงเรียนบ้านวังขอน

สพป.พช.เขต ๓

๒๗

นางอุบล จันทะสงคราม

ครู

โรงเรียนบ้าน กม.๓๕

สพป.พช.เขต ๓

๒๘

นายขจรศักดิ์ เขื่อนสันเทียะ

ครู

โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน

สพป.พช.เขต ๓

๕

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

สังกัด

๒๙

นางดวงพร ณ วิเชียร

ครู

โรงเรียนบ้านหนองโป่ง

สพป.พช.เขต ๓

๓๐

นายวีระศักดิ์ ทองสังข์

ครู

โรงเรียนบ้าน กม.๓๐

สพป.พช.เขต ๓

๓๑

นายวุทธิ์ ดีอุดม

ครู

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

สพป.พช.เขต ๓

๓๒

นางนันทยา ทรายฮวด

ครู

โรงเรียนบ้านเนินคนธา

สพป.พช.เขต ๓

๓๓

นางสาวสุพัตรา สุรียประภา

ครู

โรงเรียนบ้านราหุล

สพป.พช.เขต ๓

๓๔

นางปรัศมน อินทร์เอี่ยม

ครู

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

สพป.พช.เขต ๓

๓๕

นางนารี พนมเวช

ครู

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

สพป.พิจิตร เขต๒

๓๖

นางสาวอรพิมพ์ ท่อนแก้ว

ครู

โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์

สพป.เลย.เขต ๓

๓๗

นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน

ครู

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

สพป.เลย.เขต ๓

๓๘

นางรัชนงค์ ไกลจันทร์

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว

สพป.เลย.เขต ๓

๓๙

นางสาวจินตนา แก้วเกษศรี

ครู

โรงเรียนบ้านกลาง

สพป.เลย.เขต ๓

๔๐

นางบาเพ็ญ เนตรแสงศรี

ครู

โรงเรียนบ้านแก่วตาว (อิปุ่ม)

สพป.เลย.เขต ๓

๔๑

นางสาวสุรภา ยศปัญญา

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

สพป.เลย.เขต ๓

๔๒

นายวิเชียร สมรูป

ครู

โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

สพม.๔๐

๔๓

นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด

ครู

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

สพม.๔๐

๔๔
๔๕

นางวันวิสา คูไดด์
นางสาวสุวิชา รักหาญ

ครู
ครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ

สพม.๔๐
สพม.๔๐

๔๖

นางสาวหิรัญญา แก้วโก

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

สพม.๔๐

๔๗

นางศศิธร คตสุข

ครู

โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

สพม.๔๐

๔๘

นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว

ครู

โรงเรียนหนองไผ่

สพม.๔๐

๔๙

นายสุระพล หานาม

ครู

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

สพม.๔๐

๕๐

นายยุทธจักร์ ไกรสิงห์

ครู

โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

สพม.๔๐

๖

ห้องที่ ๓ ณ ห้องประชุม ED๕๐๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

สังกัด

๑

นางสาวสุรีรัตน์ ตุลสุข

ครู

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต ๑

๒

นางมนทิรา ตะปะโจทย์

ครู

โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง

สพป.พช เขต ๑

๓

นางสาวญานิศา โมบขุนทด

ครู

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

สพป.พช.เขต ๑

๔

นายอาลักษ์ จันทสุข

ครู

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

สพป.พช.เขต ๑

๕

นายเมธีพงษ์ พรานช้าง

ครู

โรงเรียนบ้านถ้าแก้ว

สพป.พช.เขต ๑

๖

นางสาววิณารัตน์ บุญเรือง

ครู

โรงเรียนบ้านชอนไพร

สพป.พช.เขต ๑

๗

นางนาตยา รัศมี

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพป.พช.เขต ๑

๘

นายจงจัด ดวงจันทร์

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพป.พช.เขต ๑

๙

นายวิเวก ยูงทอง

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพป.พช.เขต ๑

๑๐

นางปิยะพร สายปัญญา

ครู

โรงเรียนบ้านกกไทร

สพป.พช.เขต ๑

๑๑

นายก้องเกียรติ นิ่มแก้ว

ครู

โรงเรียนบ้านโคก

สพป.พช.เขต ๑

๑๒

นายอนันตโชค ขาวพล

ครู

โรงเรียนบ้านคลองน้าคัน

สพป.พช.เขต ๑

๑๓

นายชัยยันต์ ดวงประเสริฐ

ครู

โรงเรียนบ้านชัยมงคล

สพป.พช.เขต ๑

๑๔

นางพรทิภา ขันบุญ

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย

สพป.พช.เขต ๒

๑๕

นางพจนา เศรษฐะ

ครู

โรงเรียนบ้านนายาว

สพป.พช.เขต ๒

๑๖

นางสาวยุวธิดา เป้าทอง

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน

สพป.พช.เขต ๒

๑๗

นางสาวน้าฝน วรพล

ครู

โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)

สพป.พช.เขต ๒

๑๘

นางสาววิไลวรรณ ทิศพรม

ครู

โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)

สพป.พช.เขต ๒

๑๙

นางรัตนา บุญเรือง

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยน้าขาว

สพป.พช.เขต ๒

๒๐

นางจีราวรรณ พรรณนา

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย

สพป.พช.เขต ๒

๒๑

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา

ครู

โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา

สพป.พช.เขต ๒

๒๒

นางสุมิตรา ดอกหอม

ครู

โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา

สพป.พช.เขต ๒

๒๓

นางสาวนภาพรรณ ไพรทอง

ครู

โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา

สพป.พช.เขต ๒

๒๔

นายศราวุธ ธรรมมัง

ครู

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

สพป.พช.เขต ๓

๒๕

นางสาวสิตากานต์ ศรีบัวรินทร์

ครู

โรงเรียนบ้านวังขอน

สพป.พช.เขต ๓

๒๖

นางชุลีภรณ์ ดีเมือง

ครู

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎ์วิทยาคาร)

สพป.พช.เขต ๓

๗

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

สังกัด

๒๗

นางดาวัลย์ ประทุมไชย

ครู

โรงเรียนบ้านหนองโป่ง

สพป.พช.เขต ๓

๒๘

นางพัชรี รวงสง่า

ครู

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

สพป.พช.เขต ๓

๒๙

นายศิลธรรม ทองไข

ครู

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

สพป.พช.เขต ๓

๓๐

นางกัลยาณี ชานาญไพร

ครู

โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน

สพป.พช.เขต ๓

๓๑

นายเอกสิทธิ์ บัติดอน

ครู

โรงเรียนบ้านซับตะเคียน

สพป.พช.เขต ๓

๓๒

นางสาวธัญรดา ศิริโรจนโภคิน

ครู

โรงเรียนบ้านราหุล

สพป.พช.เขต ๓

๓๓

นางวีรนิษฐา บุญอ้อย

ครู

โรงเรียนบ้านวังไผ่

สพป.พช.เขต ๓

๓๔

นายวิทยา แก้วโสดา

ครู

โรงเรียนบ้านโคกสาราญ

สพป.พช.เขต ๓

๓๕

นางสาคร อ่อนน้อมดี

ครู

โรงเรียนบ้านหนองโป่ง

สพป.พช.เขต ๓

๓๖

นางสาวศุภาภรณ์ เหล่าทองสาร

ครู

โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย

สพป.พช.เขต ๓

๓๗

นางพรนิภา นมนาน

ครู

โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

สพป.พช.เขต ๓

๓๘

นางสาวจรัฐภรณ์ เทพสงเคราะห์

ครู

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

สพป.พช.เขต ๓

๓๙

นายอารักษ์ โพธิบัติ

ครู

โรงเรียนบ้านหนองพง

สพป.พิจิตร เขต๑

๔๐

นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยน

ครู

โรงเรียนบ้านโป่งชี

สพป.เลย.เขต ๓

๔๑

นางวิลาวรรณ คาพิลา

ครู

โรงเรียนบ้านผึ้ง

สพป.เลย.เขต ๓

๔๒

นางสาวใบชา สุทธิ

ครู

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

สพป.เลย.เขต ๓

๔๓

นางสุปัญญา หนูกลึง

ครู

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง

สพป.เลย.เขต ๓

๔๔

นางสาวสุพีร์ญา ฑีฆะวิวรรธน์

ครู

โรงเรียนบ้านนาทอง

สพป.เลย.เขต ๓

๔๕

นางสาวณัฎฐิณี ดนตรี

ครู

โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

สพม.๔๐

๔๖

นางสายฝน ถวิลไพร

ครู

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

สพม.๔๐

๔๗

นายเอกลักษณ์ หาพุทธา

ครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

สพม.๔๐

๔๘

นายอรรถพร คตสุข

ครู

โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

สพม.๔๐

๔๙

นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ่

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

สพม.๔๐

๕๐

นายนพรัตน์ รองหมื่น

ครู

โรงเรียนเพชรละครวิทยา

สพม.๔๐

๘

คาชี้แจง
๑. ให้ ผู้ เข้ า รั บ การพั ฒ นาฯ โอนเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย น หลั ก สู ต รการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ คนละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดย
๑.๑ ช าระเงิน ค่ าลงทะเบี ย นผ่ า นทางธนาคารกรุง เทพ สาขาย่ อ ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์
เลขที่ บั ญ ชี ๖๙๕-๐-๑๗๗๒๓-๕ ชื่อ บั ญ ชี นางอิศ ราพร ชัย งาม ภายในวั น ที่ ๑๓ ตุ ลาคม ๒๕๕๙ (รั บ ช าระ
ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเท่านั้น)
๑.๒ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อ ยแล้วให้ท่านส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน โดยติดผนึกในใบโทรสาร
หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนที่แนบมาท้ายประกาศนี้ ส่งโทรสาร (Fax) หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๔๗ ทันที
และให้นาหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมาแสดงในวันรายงานตัว (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๑.๓ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาฯ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า รั บ การพั ฒ นาฯ จั ด ท ารายงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองล่ ว งหน้ า ให้ เรี ย บร้ อ ย
(รายละเอี ย ดตามท้ ายประกาศนี้ ) เพื่ อ ส่ งให้ วิ ท ยากรประจ ากลุ่ ม ในวัน แรกของการอบรม รวมกั น ไม่ เกิ น ๑๐
หน้ากระดาษ ขนาด A๔ (ไม่รวมบรรณานุกรม) (ดูตัวอย่างการทารายงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๓. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาฯ ไปรายงานตัว ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๔. ให้ น ารูป ถ่ายของผู้รับ การอบรม ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน ๖ เดือน ส าหรับติด
ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
๕. ขอให้ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย
๖. ขอให้ผู้เข้าอบรมนาหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนมาด้วย
๗. หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกนกศรี จันทรังสรรค์ หมายเลข ๐๙๗-๙๔๐๙๔๖๑
หรือติดต่อทีส่ านักงานคณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๗๑๔๗
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารัสวิทย์ ปทุมมาศ)
คณบดีคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี

๙

ใบกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๑.ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากตารา เอกสาร บทความ
งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชานาญการพิเศษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร
๒. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา
๓. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
๑. การเป็นผู้นาทางวิชาการ
๒. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
๓. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่
๔. จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
๕. การให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู
ชานาญการพิเศษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู
๑. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑. การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปองค์ความรู้และจัดทารายงาน ประกอบด้วย
บทนา เนื้อเรื่อง สรุป แนวทางการประยุกต์การปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนกเป็นรายหน่วยเรียนรู้ที่
๑-๔ ตามลาดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรในวันปฐมนิเทศ

ตัวอย่างรายงานที่ส่ง ต้องมีหัวข้อดังนี้

๑๐

รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
โดย

นาย/นาง/นางสาว........................................
ตาแหน่ ง ครู ชานาญการ

โรงเรียน.................................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา.....................................................

หลักสู ตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่ งตั้งให้ มีและเลือ่ นเป็ นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๑๑

คานา

๑๒

สารบัญ

๑๓

ใบกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้ วยตนเอง
๑. ให้ ผ้ เู ข้ ารับการพัฒนาแต่ ละคนดาเนินการศึกษาค้ นคว้าด้ วยตนเอง จากตารา เอกสาร บทความ งานวิจัย
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่ งเรียนรู้ อื่น ๆ ในหน่ วยการเรียนรู้ ดังนี้

ส่ วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านในหน้ าที่ครูชานาญการพิเศษ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาผู้เรียน
๑. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสู ตร
๒. การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและบริ บทของสถานศึกษา
๓. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

บทนา
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

เนือ้ หา
๑. การวิเคราะห์ และพัฒนาหลักสู ตร
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๒. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ สอดคล้องกับหลักสู ตรและบริบทของสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๓. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

สรุป
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๑๔

บูรณาการเนื้อหา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

แนวทางการประยุกต์ สู่ การปฏิบัติในสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
***************************************************

หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
๑. การเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
๒. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน
๓. นวัตกรรมการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนแนวใหม่
๔. จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
๕. การให้คาปรึ กษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะ

บทนา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

เนือ้ หา
๑. การเป็ นผู้นาทางวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๒. การสร้ างบรรยากาศในชั้นเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๓. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๑๕

๔. จิตวิทยาการเรียนรู้ ทเี่ หมาะสมกับผู้เรียน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

๕. การให้ คาปรึกษา คาแนะนา และข้ อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

สรุป
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

บูรณาการเนื้อหา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

แนวทางการประยุกต์ สู่ การปฏิบัติในสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

ส่ วนที่ ๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัตงิ านของครู ชานาญการพิเศษ

หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็ นครู
๑. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็ นครู เพื่อสร้างเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
๒. วินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทนา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

เนือ้ หา
๑. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็ นครู เพือ่ สร้ างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๑๖

๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

สรุป
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

บูรณาการเนื้อหา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

แนวทางการประยุกต์ สู่ การปฏิบัติในสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
**********************************************

หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์ เพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑. การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
๒. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
๓. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

บทนา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

เนือ้ หา
๑. การวิเคราะห์ บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๑๗

๒. การวางแผนกลยุทธ์ เพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๓. การวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

สรุป
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

บูรณาการเนื้อหา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

แนวทางการประยุกต์ สู่ การปฏิบัติในสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
*****************************************************************************

๑๘

บรรณานุกรม

๑๙

ที่พักที่แนะนา
คณะครุศาสตร์ได้ประสานกับโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดไว้บริการสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ใน
ราคาประหยัด โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถระบุกับโรงแรมว่ามาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ท่านจะได้ส่วนลดค่าที่พัก ดังตาราง
โรงแรม
โรงแรมโฮมแลนด์รีสอร์ท

โรงแรมโฆษิตฮิลล์
พัชระเพลส เพชรบูรณ์

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านโฮมแลนด์
๙๙/๕๕๕ หมู่ ๑๒ ถนน สระบุรี-หล่มสัก
ตาบลนางั่ว อาเภอเมือง, เพชรบูรณ์,
เพชรบูรณ์, ไทย ๖๗๐๐๐
http://homeland-resort.com
๓๙ ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
(อยู่ซอยข้างบิ๊กซี) อาเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์
กรณีมาจากกรุงเทพ เมืองวิ่งรถมุ่งหน้าเข้า
เมืองเพชรบูรณ์ จะเห็นป้ายLotus และ
ป้ายฺ BigC ให้ขับรถชิดขวาแล้วเลี้ยวเข้าซอย
ตรงไฟแดง ขับรถเข้าซอยประมาณ ๒๐๐
เมตร ก็จะเห็นอาคารสีครีม-ชมพู

เบอร์โทรศัพท์
๐๕๖-๗๔๑๔๐๐
แฟกซ์: ๐๕๖-๗๔๑๔๔๕
ต่อ ๑๒๑

ราคาห้องพัก/คืน
ราคาเริ่มต้น
๔๕๐.-

๐๕๖-๗๔๓๖๔๒-๕
๐๕๖-๗๒๒๓๗๑-๒
๐๕๖-๗๒๕๑๗๗-๘

ราคาเริ่มต้น
๙๐๐.ราคาห้องเริ่มที่
๔๕๐ – ๖๐๐

๒๐

ใบส่งโทรสารหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน
โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ

ชื่อ.............................................................สกุล.................................................หมายเลยโทรศัพท์.............................
สังกัด โรงเรียน.....................................................................สพป/สปม......................................................................
เขต................................................................................จังหวัด..................................................................................
วิทยฐานะ (ผอ.รอง ผอ. หรือครู)................................................................................................................................
รุ่นที่...........................................................กลุ่ม..................................ลาดับที่.....................................ห้อง..............
วัน/เดือน/ปี ที่ส่ง......................................................................................................................................................
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วัน/เวลา
08.00-๑๒.๑5 น.
๑๕/๑๐/5๙ 08.00-8.๓0 น.ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศและพิธีเปิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑๖/๑๐/5๙ 08.00-09.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.00-๑๒.๑5 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
๑๗/๑๐/5๙ 08.00-09.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.00-๑๒.๑5 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู
๑๘/๑๐/5๙ 08.00-09.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.00-๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๒.๑5-๑๓.00 น.

ตารางการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๑๓.00-๑๗.๑5 น.

๑๗.๑5-๑๙.00 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน(ต่อ)

กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ (ต่อ)

กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู (ต่อ)

กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน (ต่อ)

-ทดสอบความรู้
ส่วนที่ ๑ และ๒
-ประเมินโครงการ
/ พิธีปิด
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แผนผังจัดการอบรม

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๓
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ตึกคหกรรม

รร.สาธิต

(ห้องประชุม ๑
ชั้น ๑)

ห้องประชุม

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ลานพ่อขุนผาเมือง

หอประชุม
ประกายเพชร

คณะครุศาสตร์
สถานที่อบรม
ห้อง ED๕๐๑ (๑ )
ห้อง ED๕๐๓ (๒ )
ห้อง ED๕๐๔ (๓ )
ชั้น ๕

ศูนย์
ปฏิบั
ติการ
ทาง
ภาษา
และ
คอม
พิวเต
อร์
(ตึก
L.C.
ชั้น
๔)

คณะครุศาสตร์

สระมรกต

สถานที่ปฐมนิเทศ
ห้อง ED๒๐๕

(ห้องประชุมน้้าหนาว)

โรงจอดรถ

ประตูทางเข้า
หอประชุม
ประกาย
ทอง

โรง
อาหาร

สานักงานอธิการบดี
(ตึก B.U. ชั้น ๑)
ห้องประชุมศรีชมภู

(ตึก B.U. ชั้น ๑)
ห้องประชุมหมื่นจง

(ตึก B.U. ชั้น ๑)
ห้องประชุมสีทอง

ถนนสระบุรี – หล่มสัก

ห้องประชุมราชภัฏกสิการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

