ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๖
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
----------------------------------------------------

ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพัฒ นาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จานวน ๒๗ แห่ง เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น
หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการครูที่มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๖ ซึ่งจะดาเนินการอบรมระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามรายละเอียดการเข้ารับ
การพัฒนาฯ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาฯ
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ครู โรงเรียนบ้านดงน้าดื่อ

สังกัด

๑

นางสาวรัชนี ทองสุข

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๒

นายผดุงชาติ พาหา

๓

นางสุภาพ ชมมา

ครู

โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๔

นายอนุวรรตน์ บัวเรือง

ครู

โรงเรียนบ้านป่าบง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๕

นางสาวอัจฉรา ดีธรรมาครู

ครู

โรงเรียนบ้านวังกวาง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๖

นางจิราพร จันทร์โท

ครู

โรงเรียนบ้านวังบาล

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๗

นายชนะพล ไสลภูมิ

ครู

โรงเรียนบ้านวังยาว (ปิยะภูมิวิทยา)

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๘

นางนิศรา รักษาศรี

ครู

โรงเรียนบ้านวังยาว (ปิยะภูมิวิทยา)

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๙

นางจุรีรัตน์ ยะเสนา

ครู

โรงเรียนบ้านศิลา

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๑๐

นางปริศนา บุญจีน

ครู

โรงเรียนบ้านสงเปลือย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๑๑

นางสาวยุวธิดา เบ้าทอง

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยจีน

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๑๒

นายสุวรรณ บุญสายัง

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าครือ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๑๓

นางพุทธชาติ เข็มด้วง

ครู

โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๒

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

๑๔

นางวิไลพร ยิ้มเยาะ

๑๕

นางสมถวิล พัฒน์พระพรหม

๑๖

ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า

สังกัด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

ครู

โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา
คาร)

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

ครู

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๑๗

นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล
นางสาวสีแพรว คาเผี่ยน

๑๘

นางเพลินพิศ ทองจันทนาม

ครู

โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๑๙

นางนิตติยา เพชระบูรณิน

ครู

โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๒๐

นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์
นางสาวสิรีกานต์ สาริกา

ครู
ครู

โรงเรียนบ้านเข็มทอง
โรงเรียนบ้านคลองดู่

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

ครู
ครู

โรงเรียนบ้านซับตะแบก
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๒๓

นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
นางอนงค์ ศิริโพธิ์แพง

๒๔

นายมนตรี ปากเพราะ

ครู

โรงเรียนบ้านปากตก

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๒๕

นางศิริพร ศรีสมุทรนาค

ครู

โรงเรียนบ้านสระประดู่

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๒๖

ครู
ครู

โรงเรียนบ้านสระประดู่
โรงเรียนบ้านหนองสรวง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๒๗

นางฐานันท์ จั่นงาม
นายมานะ จันทร์รักษา

๒๘

นางบังอร มาตย์นอก

ครู

โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๒๙

นายนาทพงษ์ วงษ์พิทักษ์

ครู

โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๓๐

นางสาวเดือน มีสันเทียะ

ครู

โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๓๑

นางอัญชลี ศรีบุรินทร์

ครู

โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๓๒

นางสาวนงลักษณ์ กงแซ

ครู

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม

สพม.๔๐

๓๓

นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลก

ครู

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

สพม.๔๐

๓๔

ว่าที่ ร.ต.สมจิตร รอดเมือง

ครู

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

สพม.๔๐

๓๕

พลฯ สุริยัน จันเกิน

ครู

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

สพม.๔๐

๓๖

นางสาวรัตติยา คาโฉม

ครู

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

สพม.๔๐

๓๗

นางสายเรียม ขุนสุรินทร์

ครู

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

สพม.๔๐

๓๘

นางปราณีต เสงียมดี

ครู

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

สพม.๔๐

๓๙

นางสาวสายสุนีย์ คาอัด

ครู

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

สพม.๔๐

๔๐

นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์

ครู

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

สพม.๔๐

๔๑

นางสาวปัญญาภรณ์ ศรีดี

ครู

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

สพม.๔๐

๒๑
๒๒

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๓

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

สังกัด

๔๒

นางเบญจมาศ สุขเจริญ

ครู

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

สพม.๔๐

๔๓

นางสาวศิริพร โป้แล

ครู

โรงเรียนเนินพิทยาคม

สพม.๔๐

๔๔

นางพรพนา แก้วกาหลง

ครู

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

สพม.๔๐

๔๕

นางณัฐธยาน์ มั่นหมาย

ครู

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

สพม.๔๐

๔๖

นางสาวจันทร์ขจร มะลิจันทร์

ครู

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

สพม.๔๐

๔๗

นางรจนา พรมนนท์

ครู

โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

สพม.๔๐

๔๘

นายสุรไกร แก้วเสมา

ครู

โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

สพม.๔๐

๔๙

นางพฤกษชาติ ศรลัมพ์

ครู

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สพม.๔๐

๕๐

นางสาวชลิดา ศุภสาร

ครู

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สพม.๔๐

๕๑

นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูร

ครู

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สพม.๔๐

๕๒

นางสาวกาจัด บุญสุข

ครู

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สพม.๔๐

๕๓

นางสาวนนทยา บุตรตรีสาน

ครู

โรงเรียนเพชรละครวิทยา

สพม.๔๐

๕๔

นางสุกัญญา ชูอินทร์

ครู

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

สพม.๔๐

๕๕

นางทับทิม ผาสระคู

ครู

โรงเรียนเมืองศรีเทพ

สพม.๔๐

๕๖

นายวันชัย เหล่าเรือง

ครู

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

สพม.๔๐

๕๗

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ครู

โรงเรียนวังโป่งศึกษา

สพม.๔๐

๕๘

นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพม.๔๐

๕๙

นางอรวรีย์ พันธ์ประยูร

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพม.๔๐

๖๐

นางสาวลาพรวน ภาษิต

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพม.๔๐

๖๑

นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ด

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สพม.๔๐

๖๒

นายภราดร แสงโทน

ครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

สพม.๔๐

๖๓

นางเพลินทิพย์ โลห์สุวรรณ

ครู

โรงเรียนหนองไผ่

สพม.๔๐

๖๔

นายไชยรัตน์ คาเมือง

ครู

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

สพม.๔๐

๖๕

นายเจด ทานะมัย

ครู

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

สพม.๔๐

๖๖

นางนภัศสินี มุจรินทร์รัตน

ครู

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

สพม.๔๐

๖๗

นายเดชา ชัยสิทธิ์

ครู

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

สพม.๔๐

๖๘

นายวุฒิพงษ์ สีสุก

ครู

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

สพม.๔๐

๖๙

นางสาวภวรัญชน์ รุจวิ ีรานันท์กุล

ครู

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

สพม.๔๐

๗๐

นางชนัญชิดา วิธุรัตน์

ครู

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

สพม.๔๐

๔

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

สังกัด

๗๑

นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง

ครู

โรงเรียนหล่มสักพิทยาคม

สพม.๔๐

๗๒

นางปิยพร สรรพช่าง

ครู

โรงเรียนหล่มสักพิทยาคม

สพม.๔๐

๗๓

นายธงชัย เมืองทอง

ครู

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

สพม.๔๐

๗๔

นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ

ครู

สพม.40

๗๕

นางพลอยพัทรี อัครพงศ์ธิติ

ครู

๗๖

นายจักรพงศ์ นามทองดี

ครู

๗๗

นางชนัญชิดา พาพันธ์

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗
เพชรบูรณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗
เพชรบูรณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗
เพชรบูรณ์

๗๘

นางสาวอาทิตยา วิเศษกันทรากร

ครู

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

๗๙

นางสาววราภรณ์ คาแท่ง

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ
สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ
สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ

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 ๑๕ ตุ ลาคม ๒๕๖๑ (รั บ ช าระ
ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเท่านั้น)
๑.๒ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วให้ท่านส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน โดยติดผนึกในใบโทรสาร
หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนที่แนบมาท้ายประกาศนี้ ส่งโทรสาร (Fax) หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๔๗ ทันที
และให้นาหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมาแสดงในวันรายงานตัว (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)
๑.๓ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาฯ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
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 ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้อง ED๒๑๓ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๔. ให้ น ารูป ถ่ายของผู้รับ การอบรม ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป ถ่ายมาแล้ ว ไม่เกิน ๖ เดือน ส าหรับติด
ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
๕. ขอให้ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย

๕

๖. ขอให้ผู้เข้าอบรมนาหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนมาด้วย
๗. หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์อาทิตยา ขาวพราย หมายเลข ๐๘๖-๙๓๔๔๓๖๖
หรือคุณกรกนก ดาบพิมพ์ศรี หมายเลข ๐๘๘-๒๗๒๙๒๗๙ หรือติดต่อที่สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๗๑๔๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารัสวิทย์ ปทุมมาศ)
คณบดีคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี

๖

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

๗

รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
โดย

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

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

หลักสู ตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่ งตั้งให้ มีและเลื่อนเป็ นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๘

คานา

๙

สารบัญ

๑๐

ใบกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้ วยตนเอง
๑. ให้ ผ้ เู ข้ ารับการพัฒนาแต่ ละคนดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าด้ 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 เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสู ตร
๒. การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและบริ บทของสถานศึกษา
๓. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

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

เนื้อหา
๑. การวิเคราะห์ และพัฒนาหลักสู ตร
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

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

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

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

๑๑

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
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

เนื้อหา
๑. การเป็ นผู้นาทางวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

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

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

๑๒

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
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

เนื้อหา
๑. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็ นครู เพื่อสร้ างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๑๓

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

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

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

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

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

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

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

เนื้อหา
๑. การวิเคราะห์ บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๑๔

๒. การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

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

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

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

๑๕

บรรณานุกรม

๑๖

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
08.00-12.15 น.
๑๘/๑๐/๖๑ 08.00-8.30 น.ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศและพิธีเปิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑๙/๑๐/๖๑ 08.00-09.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.00-12.15 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ
๒๐/๑๐/๖๑ 08.00-09.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.00-12.15 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นครู
๒๑/๑๐/๖๑ 08.00-09.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.00-12.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.15-13.00 น.

ตารางการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ –๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
13.00-1๗.15 น.

1๗.15-1๙.00 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน(ต่อ)

กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ (ต่อ)

กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นครู (ต่อ)

กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน (ต่อ)

-ทดสอบความรู้
ส่วนที่ 1 และ2
-ประเมินโครงการ
/ พิธีปิด
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แผนผังจัดการอบรม

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๖
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ตึกคหกรรม

รร.สาธิต

(ห้องประชุม ๑
ชั้น ๑)

ห้องประชุม

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ลานพ่อขุนผาเมือง

หอประชุม
ประกายเพชร

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

คณะครุศาสตร์

สระมรกต

คณะครุศาสตร์

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

(ห้องประชุมน้้าหนาว)

โรงจอดรถ

ประตูทางเข้า
หอประชุม
ประกาย
ทอง

(ตึก B.U. ชั้น ๑)
สถานที่ปฐมนิเทศ ห้องประชุมศรีชมภู

โรง
อาหาร

สานักงานอธิการบดี
(ตึก B.U. ชั้น ๑)
ห้องประชุมหมื่นจง

(ตึก B.U. ชั้น ๑)
ห้องประชุมสีทอง
โรงแรม
ช่ออินทนิล

ถนนสระบุรี – หล่มสัก

ห้องประชุมราชภัฏกสิการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

