
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษและวิทยฐานะช านากการพิเศษ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการและวิทยฐานะเช่ียวชาก เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดน้ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๐3 จ านวน 1 หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  
   วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2564  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ) 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านากการพิเศษ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

2.  กรอกทะเบียนประวัตผิู้เข้ารบัการพัฒนา และน าสง่ทาง Email ที่ก าหนดไว้ (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหต ุ  -    สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

 
หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 3,500 บาท 
  

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online)  
 

- การอบรมผ่านระบบออนไลน์จะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดเพ่ือเข้าLineกลุ่ม อบรมผ่าน
ระบบ ZOOM 

 

- แจ้งท่ีอยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรม(พร้อมแสดงหลักฐานการโอน
เงิน) ใน Line กลุ่ม 

 

- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันท่ี 1 – ๑0 พฤศจิกายน 2564 ช าระ
ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ เลขที่ 079 713019 2 และแจ้งรายละเอียดการช าระเงินใน Line กลุ่ม 

 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ท่ีรวมไฟล์เรียบร้อย
แล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เน้ือหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ 
นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เริ่มส่งงานตั้งแต่วันท่ี 1 – 12 
พฤศจิกายน 2564  ส่งท่ี Mail :withaya.hcd@gmail.com  
 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและ
ก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 

 
 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง หลักสตูรฯวิทยฐานะ 

ผู้อ านวยการและรองผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ 
 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี  
 

ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ   

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ   
1.1   การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งานโครงการ)    
1.2 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา

ผู้เรียนหรือก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน   
1.3   การมอบหมายงาน การก ากับติดตามงานและการส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อพัฒนา   

ผู้เรียน  
1.4 การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร

จัดการ  สถานศึกษาและวิชาชีพ  
1.5 การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1.6 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ส่วนท่ี ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ  

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  

2.1   การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
2.2   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัก   
2.3   การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้  
2.4   กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
3.1  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
3.2   วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
3.3   การมีจิตส านึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 

    

 ๒. น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วย บทน า เน้ือ
เรื่อง   สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑-๓  
ตามล าดับ รวมกัน  ไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

          ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
       ระหว่างวันท่ี 16 – 19 พฤศจิกายน 2564  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 

ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นายอภินันท์ ก้อนกลบี ราชวินิตบางแคปานข า สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

2 นางสาวสมสวย เห็นงาม ราชวินิตบางแคปานข า สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

3 นายเอกพจน ์ ชาวบ้านกร่าง มหรรณพาราม สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

4 นายก าพล วิลยาลัย เทพศิรินทร ์ สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

5 นายสิทธิชัย สุนทรเอกจิต จันทรป์ระดิษฐารามวิทยาคม สพม.กทม.1 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

6 นายขวักเมือง สีวอ จันทรป์ระดิษฐารามวิทยาคม สพม.กทม.1 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

7 นางสาวสุพรรณี พาณิชเลิศ จันทรป์ระดิษฐารามวิทยาคม สพม.กทม. 1 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

8 นางสาวชนิดาภา กักจนวัตตะ ราชวินิต มัธยม สพม.กทม. 1 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

9 นางสาวธักพร บุกสุภา 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สุวรรณภูมิ สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

10 ว่าที่ร้อยตรหีกงิคณิตา ขันธชัย 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สุวรรณภูมิ สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

11 นายพงษ์พันธ์ จันทรเ์พ็ง พระโขนงพิทยาลัย สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

12 นางสาวณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธ์ิ มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

13 นางจันทร์สุดา แก้วงามพรรณ์ มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

14 นางจิราภรณ์ เข็มทอง สตรีศรสีรุิโยทัย สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

15 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภาสดา สตรีศรสีรุิโยทัย สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

16 นายวิทวัส 
สวัสดิ์ปกักา
โชต ิ

สตรีวัดมหาพฤฒาราม  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

17 นายเอกภพ สาเหล ่             
สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.กท 2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

18 นางสาวพิมพส์ิร ิ พันธ์เตี้ย 
สตรีวัดมหาพฤฒาราม  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.กท 2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

19 นางสาวสุธาสิน ี พลอยขาว 
สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.กท 2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

20 นางสาวราศิร ิ วงศ์สุนทร เทพลีลา สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

21 นายธีรชัย ศรีนาม เทพลีลา สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

22 นายอชิณน์กร เซ่งเข็ม เทพลีลา สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 



ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
23 นายศักดิ์นรินทร ์ สูตรสุข นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม.กท 2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

24 นางสาววาสนา ค าอุดหนุน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม.กท 2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

25 นายสาธิต ถาวรกิจ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม.กท 2 รองผอ.ช านากการพิเศษ 

26 นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตร สันติสุขพิทยาคม สพม.น่าน รองผอ.ช านากการพิเศษ 

27 นางสาวขวักชนก วงศ์วิเศษ บ่อเกลือ สพม.น่าน รองผอ.ช านากการพิเศษ 

28 นางอนุศรา อินต๊ะภา บ้านหลวง สพม.น่าน รองผอ.ช านากการพิเศษ 

29 ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ ควรระงบั 

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)  

ในพระราชูปถัมภ์ สพม.ปทุมธานี รองผอ.ช านากการพิเศษ 

30 นายภานุเดชา ภะวะพินิจ หนองเรือวิทยา สพม.ขอนแก่น รองผอ.ช านากการพิเศษ 

31 นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศ นนทบุรพีิทยาคม สพม.นนทบรุ ี รองผอ.ช านากการพิเศษ 

32 ว่าที่ร้อยตรสีุชาติ เย็นเพ็ชร ไทรน้อย สพม.นนทบรุ ี รองผอ.ช านากการพิเศษ 

33 นายสันติสุข สุขสมัย ไทรน้อย สพม.นนทบรุ ี รองผอ.ช านากการพิเศษ 

34 นางสาววัชราลักษณ์ ทองกระจ่าง ไทรน้อย สพม.นนทบรุ ี รองผอ.ช านากการพิเศษ 

35 นายปิยะ บรสิุทธ์ิเพ็ชร เบกจมราชานุเคราะห ์ สพม.นนทบรุ ี ผอ.ช านากการพิเศษ 
36 นายมนตร ี น้อยท่าทอง เบกจมราชานุสรณ์ สพม.นนทบรุ ี ผอ.ช านากการพิเศษ 
37 นายยงยุทธ์ โพธ์ิสระ เบกจมราชานุสรณ์ สพม.นนทบรุ ี ผอ.ช านากการพิเศษ 
38 นางสาววรางคณา นิ่มราศร ี โพธินิมิตวิทยาคม สพม.นนทบรุ ี ผอ.ช านากการพิเศษ 

39 นายพันธ์ุเทพ คล้อยนาม 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

นนทบุรี สพม.นนทบรุ ี ผอ.ช านากการพิเศษ 
40 นางสุทธิพงษ์ ภาคทรวง ศรีบุณยานนท ์ สพม.นนทบรุ ี ผอ.ช านากการพิเศษ 
41 ว่าที่ร้อยเอกวีรพล แป้นพรหม ศรีบุณยานนท ์ สพม.นนทบรุ ี ผอ.ช านากการพิเศษ 
42 นางจีรวรรณ อินทรเพชร สมอคอนวิทยาคาร สพป.ลพบุรี เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 
43 นายชนะชัย พรดอนก่อ บ้านดอนชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 

44 นายประสิทธ์ิ เศษวงศ์ 
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 

(พิมพ์ครุราษฎร์บ ารุง) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 
45 นายทิวา เหล่าปาส ี ละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 
46 นายวิวัฒน์ บุกยง วัดบางแขม สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 
47 นายอ านวย บุกเปรี้ยว วัดสระสี่เหลี่ยม สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 
48 นางสาวปวริศา มีศร ี วัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 
49 นายประสิทธ์ เศษวงศ์ ชุมชนบ้านเหล่าล้อ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 
50 นางสาวอินทริา ภูมิสูง บ้านข่า สพป.สรุินทร์ เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 
51 นางสาวสุพัตรา จึงมผีลบุก บ้านหนองพงนก สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 
52 นางสาวณัฐธนะนัน ฐินชนะพรรณ บ้านนาสร้าง สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 



 

ประกาศรายช่ือ ณ วันที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 (เพิ่มเติม) 

                 

               

             

                          (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย ์
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
53 นายศราวุธ ต่อพันธ์ บ้านดอนหันวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 
54 นางภรทิพย ์ จันทน์หอม บ้านส าโรงโคกเพชร สพป.สรุินทร์ เขต 1 ผอ.ช านากการพิเศษ 

55 นางธนวรรณ กัลติวาณิชย ์
วัดบ่อตะกั่ว  

(พ่วงประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพิเศษ 

56 นางอลสิรา จันทราช 
วัดห้วยตะโก 

(บูรณธนิตตราษฎร์รังสรรค์) สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพิเศษ 

57 นายฐปนพันธ์ เปี่ยมศิร ิ
วัดกลาง 

(พุฒราษฎร์อนุเคราะห)์ สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพิเศษ 
58 นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกลุ วัดน้อย สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพิเศษ 
59 นายณฐดนย ์ เย็นใจมา บ้านคลองสว่างอารมณ ์ สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพิเศษ 
60 นายสุทัศน์ ผู้ฉุน ตลาดเกาะแรต สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพิเศษ 
61 นายอภิชาติ ผาสุกตร ี วัดผาสุการาม สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพิเศษ 
62 นางสาวอรทัย สุทธิจิตรานนท ์ วัดทุ่งน้อย สพม.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพิเศษ 
63 นายอดิเรก มะสิน บ้านห้วยมงคล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 ผอ.ช านากการพิเศษ 
64 นางสาวณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน บ้านท่าทุ่งนา สพป.กากจนบรุี เขต 3 ผอ.ช านากการพิเศษ 
65 ว่าที่ร้อยที่ตรีหกงิพิชกาภร ตินิโส บ้านวังกระแจะ สพป.กากจนบรุี เขต 3 ผอ.ช านากการพิเศษ 
66 นายธนาวุธ ทองทิพย ์ บ้านบางเหรียง สพป.กระบี ่ ผอ.ช านากการพิเศษ 
67 นายสุทธิพงศ์ เสริมสุข กศน.อ.แมล่าน้อย กศน.แม่ฮ่องสอน ผอ.ช านากการพิเศษ 
68 นางนงลกัษณ์ พร้อมจะบก กศน.อ.ท่าลี ่ กศน.จ.เลย ผอ.ช านากการพิเศษ 


