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๒. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา 
หรือหน่วยงานอื่น 
 

๓. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบาง
ต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ  ประกอบกับ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานวิทยฐานะ เกี่ยวกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ คุณภาพการปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะซึ่งระบุว่า ต้องผ่านการพัฒนา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ต่อมา ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยก าหนด
คุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทั้งนี้
สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการแต่งตั้งได้ภายใน ๓ ปี นับตั้งแต่ส าเร็จหลักสูตรการพัฒนาส าหรับ
วิธีการพัฒนาก าหนดให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับส่วนราชการและ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน จัดท าหลักสูตรและคู่มือการพัฒนา ตลอดจนให้สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เห็นชอบเป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ข้างต้น แสดงถึงบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องเป็นหน่วยงาน
กลางในการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ เพ่ือจัดท าหลักสูตร คู่มือการพัฒนาและต้องร่วมกัน
ด าเนินการพัฒนาให้ได้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะมาตรฐานด้านหลักสูตรต้องมีความ
ชัดเจนในเรื่องหลักการ จุดประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลา สื่อนวัตกรรมการพัฒนา 
วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ การประเมินผล ตลอดจนการใช้สถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการ
พัฒนา เพ่ือให้บรรลุผลตามหลักการและจุดประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แต่ละต าแหน่งก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

  

 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการและ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน จึงด าเนินการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษขึ้น 

 

๔. แนวคิด 
 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ มุ่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนสมรรถนะและจิตส านึกในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
ให้สูงขึ้น โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 
  

 

๑. ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหม้ี 
                     และเลือ่นเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 



 

 

๕. จุดประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 5.๑ เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
 5.๒ สามารถวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

๖. โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ประกอบด้วย  ๒ ส่วน  ๔ หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑  การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วย  
         หนว่ยการเรียนรู้ ที่  ๑   เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
               หน่วยการเรียนรู้ ที่  ๒   ภาวะผู้น าทางวิชาการ  
 ส่วนที่  ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของครูช านาญการพิเศษ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วย  
         หนว่ยการเรียนรู้ ที่  ๓   ความเป็นครู  
         หนว่ยการเรียนรู้ ที่  ๔   การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

๗. กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม 
 ๗.๑   กิจกรรมก่อนการพัฒนา   
      - การศึกษาด้วยตนเองในหน่วยการเรียนรู้ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยศึกษาจาก 
               สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สื่อเทคโนโลยี เว็บไซต์ต่าง ๆ เอกสารและงานวิจัย 
               เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน จัดท าเป็นรายงานส่งในวันปฐมนิเทศของ 
               การพัฒนา 

 ๗.๒   กิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
  -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากร 
   - การบรรยายประกอบการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการน าเสนอผลงาน 
   - การเรียนรู้จากกรณีศึกษา บุคคลตัวอย่างฯลฯ 
   - กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้ 
   - การประเมินและการทดสอบ 
 ๗.๓   กิจกรรมหลังการพัฒนา  
    - การติดตามผลการพัฒนา 

๘. สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๑  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 ๘.๒  สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิดีทัศน์ บทเรียนออนไลน์และชุดน าเสนอ 
 ๘.๓  สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดฝึกอบรมทางไกล แบบฝึก แบบตรวจสอบรายการ แบบทดสอบ 

เอกสารประการพัฒนาและคู่มือต่าง ๆ 
 ๘.๔  กรณีตัวอย่างและกรณีศึกษา 

๒ 



 

 

๙. ระยะเวลาในการพัฒนา  
          ใช้เวลาในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า   ๒๔ ชั่วโมง ณ หน่วยด าเนินการพัฒนา  

๑๐. รูปแบบการพัฒนา 
๑๐.๑ การศึกษาด้วยตนเอง  
๑๐.๒ การพัฒนาทีห่น่วยด าเนินการพัฒนา 
๑๐.๓ การพบกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑๑. การประเมินผล  
๑๑.๑ ประเมินด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามท่ีหน่วยด าเนินการพัฒนาก าหนด 
๑๑.๒ ประเมินด้านหลักสูตร ให้พิจารณาจาก ๒ ส่วน โดยคะแนนเฉลี่ย ส่วนที่ ๑ และส่วนที่  

ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ดังนี้ 
    ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๗๕ 

   ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ                  
การปฏิบัติงานของครูช านาญการพิเศษ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
 

๑๒. คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูช านาญการพิเศษหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่  ก .ค.ศ. เทียบเท่าที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
 

๑๓. วิทยากร  
    วิทยากรที่ให้การพัฒนา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 ๑๓.๑ เป็นผู้ที่เข้าใจจุดประสงค์ในการพัฒนาตามหลักสูตร 
 ๑๓.๒ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จเป็นที่
ยอมรับในทางวิชาการและทางวิชาชีพในศาสตร์นั้น ๆ 
 ๑๓.๓ สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความส าคัญที่สุด  
 

๑๔. รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 
ส่วนที่ ๑  การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ    
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง   
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร การจัดท าแผนการเรียนรู้ 
เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและสามารถปรับประยุกต์ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 
 

 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

๓ 



 

 

๔ 

๒. มีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๓. สามารถน าเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ๑. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
 ๒. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 
 ๓. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

แนวการจัดกิจกรรม    
 ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น 

 ๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 ๒. การบรรยาย 

 ๓. การอภิปราย 
 ๔. กรณีศึกษา  
 ๕. การฝึกปฏิบัติ 
 ๖. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส่ือที่ใช้ในการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
 ๑. สื่อสิ่งพิมพ์ 
 ๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. สื่อเทคโนโลยี 
 ๔. สื่ออุปกรณ์   
 ๕. แหล่งเรียนรู ้

การวัดและประเมินผล 
 เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
 ๒. ประเมินชิ้นงาน  
 ๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 ๔. ทดสอบความรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ภาวะผู้น าทางวิชาการ   
ระยะเวลา  6  ชั่วโมง 
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางวิชาการ จิตวิทยาการเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศใน
ชั้นเรียน  นวัตกรรม   การบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ตลอดจนทักษะการให้ค าปรึกษาค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ  



 

 

๕ 

 ๒. มีทักษะการให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
 ๓. สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
 

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ๑. การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 ๒. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
 ๓. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
 ๔. จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 ๕. การให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
 

แนวการจัดกิจกรรม    
 ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๕ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย  เช่น 
      ๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 ๒. การบรรยาย 
 ๓. การอภิปราย 
 ๔. กรณีศึกษา  
 ๕. การฝึกปฏิบัติ 
 ๖. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส่ือที่ใช้ในการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
 ๑. สื่อสิ่งพิมพ์ 
 ๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. สื่อเทคโนโลยี 
 ๔. สื่ออุปกรณ์   
 ๕. แหล่งเรียนรู ้

การวัดและประเมินผล 
 เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
 ๒. ประเมินชิ้นงาน  
 ๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 ๔. ทดสอบความรู้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๖ 

ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู   
            ช านาญการพิเศษ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๓    ความเป็นครู      
ระยะเวลา  6  ชั่วโมง 
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้     
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ความมีวินัยและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ๑. มีเจตคติท่ีดีและตระหนักในจิตวิญญาณความเป็นครู 
 ๒. สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้  

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ๑. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
 ๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
 ๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวการจัดกิจกรรม 
 ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่ 
           ๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 ๒. การบรรยาย 
 ๓. การอภิปราย 
 ๔. กรณีศึกษา  
 ๕. การฝึกปฏิบัติ 
 ๖. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส่ือที่ใช้ในการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
 ๑. สื่อสิ่งพิมพ์ 
 ๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. สื่อเทคโนโลยี 
 ๔. สื่ออุปกรณ์   
 ๕. แหล่งเรียนรู ้

การวัดและประเมินผล 
 เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
 ๒. ประเมินชิ้นงาน  
 ๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 ๔. ทดสอบความรู้ 



 

 

๗ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ระยะเวลา  6  ชั่วโมง 
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การวางแผนกลยุทธ์และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ๑. สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๒. สามารถวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๓. สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ๑. การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๒. การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

แนวการจัดกิจกรรม 
 ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น 
           ๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 ๒. การบรรยาย 
 ๓. การอภิปราย 
 ๔. กรณศีึกษา  
 ๕. การฝึกปฏิบัติ 
 ๖. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส่ือที่ใช้ในการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
 ๑. สื่อสิ่งพิมพ์ 
 ๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. สื่อเทคโนโลยี 
 ๔. สื่ออุปกรณ์   
 ๕. แหล่งเรียนรู ้

การวัดและประเมินผล 
 เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
 ๒. ประเมินชิ้นงาน  
 ๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 ๔. ทดสอบความรู้ 



ภาคผนวก 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

๙  

รายชื่อคณะกรรมการจดัท าหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

ที่ปรึกษา 
 

๑. นายอภิชาติ  จีระวุฒ ิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

๑. ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒. รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ อนุกรรมการอ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๓. นายธเนศ  ข าเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

1. นางระวีวรรณ  โพธิ์วัง ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา                                             

2. นายกฤษฎี  ศรีบรรพต รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. นางสาวศศิธร  วงษ์เมตตา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัด
นครนายก เขต 1 

4. นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี เขต 1  

5. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล  ประทุมชาติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 5  

6. นายวิมล  ชาญชนบท ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก  

7. นางเบญจางค์  ถิ่นธานี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8. นายจันทร  พลสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา  
9. ดร. พีระ รัตนวิจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม (ปากน้ า)  
 

10. นายประสิทธิ์  แสงพินิจ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



 

 

๑๐  

จังหวัดนครราชสีมา  
11. นายวิรัตน์  คันธารัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
12.  นายบุญส่ง  จ าปาโพธิ ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  
13. นายสันติ  พยัคฆ์ขาม นายช่างเทคนิคช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
14. นายนิติพันธ์  สระภักดิ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
15. ดร. สุพจน์  เกิดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสุธีวิทยา  

 

 

 

๑6. นางเพ็ญศิริ  คีมทอง ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนป้อมวิเชียรโชติการาม  
๑7. นางสาวอุษา  เทียนทอง ครูเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ภาคกลาง  
18. นางจริยา  เอียบสกุล ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
19. นางอนงค์  กมลจิตรวี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
๒๐. ผศ. บุญสืบ  บุญเกิด รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
๒๑. รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๒. นายไพศาล  สังข์ฉ่ า ผู้อ านวยการกองกลาง สถาบันการพลศึกษา 
๒๓. นายพรสมบัติ  ค าตรง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา

เขต 8 
๒๔. ดร. แสน สมนึก ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
๒5. ดร. ปาน  กิมป ี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒6. นางผ่องพรรณ  จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สอศ. 
๒7. รศ.ดร. ศิริณา  จิตต์จรัส อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๒8. นางสาวอรวด ี ธานี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงาน กคศ. 
29. นางแก้วตา   ไทรงาม ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษา 
30. นายณรงค์ศักดิ์  สุมาลย์โรจน์ ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
31. นายวิสูตร  ปฐมโรจนฤทธ์ ครู ค.ศ.3 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
๓2. นางสุรีย์พร  จึงประเสริฐศรี ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 



 

 

๑๑  

 

 

 
 
 
 

๓3. ดร.อรทัย  ศักดิ์สูง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 

34. นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย ครู ค.ศ.3 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
35. นางวิภา  ปัญญานุวัฒน์ ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
36. นายสง่า  โพธิ์วัง ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
๓7.นางอรุณี   รุ่มนุ่ม ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
๓8. นางจินตนา สินธุพันธ์ประทุม ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
39. นางณัฐธพร  เล็กเลิศศิริวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา 
40. นายกิติเดช  จันทรศรีวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
41. นางชัชฎา  พารุ่ง ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
42. นางสุพรรณี  สมิท ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
43. นางสาวนงเยาว์  ภู่แก้ว               ครชู านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา     
44. นางชุติญา  หิรัญคุปต์                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา 
45. นางรจนา  พิมพกรรณ์                 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา 
46. นางอ าพร  จิตรใจ                 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์    

และบุคลากรทางการศึกษา                       
47. นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์     

และบุคลากรทางการศึกษา                       
48. นางอรุณ ใบแก้ว               นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์    

และบุคลากรทางการศึกษา                      



 

 

๑๒  

คณะท างานจัดท าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  

๑. ดร.สงบ  อินทรมณี   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ประธานอ านวยการ
จัดท าหลักสูตร 

2. นางระวีวรรณ  โพธิ์วัง ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

หัวหน้าโครงการ 

3. ดร.ศกลวรรณ  เปลี่ยนข า รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 

ประธานหลักสูตร 

4. นางสาวสุรัสวดี  มุสิกบุตร ครูช านาญการพิเศษ  สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะท างาน 

5. นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะท างาน 

6. นางสุฐิชา  สีขาว ครูช านาญการพิเศษ  สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะท างาน 

7. นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพัฒนา 
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะท างาน 

8. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพัฒนา 
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

  
-------------------------------------- 

 

 


