
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานากการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาก 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทําโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานากการและวิทยฐานะเชี่ยวชาก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๐๖ จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  
   วันที่ ๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ข้อมูลส าคัญ) 

๑. ให้ศึกษาและดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการชํานากการพิเศษ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

2.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และนําส่งทาง Email ที่กําหนดไว้ (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหตุ  -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

 
หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 3,500 บาท 
  

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online)  
 

- การอบรมผ่านระบบออนไลน์จะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อเข้าLineกลุ่ม อบรมผ่าน
ระบบ ZOOM 

 

- แจ้งท่ีอยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรม(พร้อมแสดงหลักฐานการโอน
เงิน) ใน Line กลุ่ม 

 

- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – 11 กุมภาพันธ์ 256๕ ช าระ
ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ เลขท่ี 079 713019 2 และแจ้งรายละเอียดการช าระเงินใน Line กลุ่ม 

 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อย
แล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ 
นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เริ่มส่งงานตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๘ 
กุมภาพันธ์ 256๕  ส่งท่ี Mail :withaya.hcd@gmail.com  
 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและ
ก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 

 
 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯวิทยฐานะ 

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

อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ   

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ   
1.1   การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งานโครงการ)    
1.2 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนา

ผู้เรียนหรือกําลังคนสู่ประชาคมอาเซียน   
1.3   การมอบหมายงาน การกํากับติดตามงานและการส่งเสริมการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา   

ผู้เรียน  
1.4 การนํากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร

จัดการ  สถานศึกษาและวิชาชีพ  
1.5 การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1.6 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ  

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  

2.1   การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
2.2   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัก   
2.3   การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  
2.4   กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
3.1  ผู้นําด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
3.2   วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
3.3   การมีจิตสํานึก ความมุ่งม่ัน การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 

    

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
          ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

       ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นายวรชาต ิ วิเชียรพนัส วัดนวลนรดิศ สพม.กท 1 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

2 นางเศวตฉัตร บุกภิละ วัดนวลนรดิศ สพม.กท 1 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

3 นางสาวนิตรา อยู่ยงค์ วัดนวลนรดิศ สพม.กท 1 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

4 นายสรนันท ์ เวียงคํา วัดนวลนรดิศ สพม.กท 1 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

5 นางสาวปรักรัชต ์ ปรียารตันานนท์ วัดราชาธิวาส สพม.กท 1 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

6 นางสาวพิชามกฐ ์ แซ่จัน สตรีวดัอัปสรสวรรค ์ สพม.กท 1 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

7 นางเอื้อมพร วอนยิน วัดประดู่ในทรงธรรม สพม.กท 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

8 นายปิยพงษ ์ กระเวณกิจ พรตพิทยพยัต สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

9 นายจีรศักดิ ์ จันทร์จิตร พรตพิทยพยัต สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

10 นายประเสริฐ มั่นจิต พรตพิทยพยัต สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

11 นายนิติรุจน ์ วุฒิไพบูลย์เดช พรตพิทยพยัต สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

12 นายณัฏฐส์ุภณ เนื้อศร ี มัธยมวัดหนองจอก สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

13 นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง มัธยมวัดหนองจอก สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

14 นางกุลวด ี วิมะลิน สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

15 นายสุทธิศักดิ ์ นันทวิทย์ สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

16 นายอนุพงศ์ สุวรรณโชต ิ สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

17 นายอัมรินทร ์ เหนือร้อยอ็ด ปทุมคงคา สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

18 นางสาวปุกกณิศา สมมติร ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม.เชียงใหม ่ ผอ.ชํานากการพเิศษ 

19 นายองอาจ สิมเสน นครขอนแก่น สพม.ขอนแก่น ผอ.ชํานากการพเิศษ 

20 นายกรกต ขาวสะอาด วัดสามควายเผือก สพป.นครปฐม เขต 1 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

21 นางสาวโนร ี เจริกผล หนองศาลา(ประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต 1 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

22 นางสาวคนึง ทองตะโก วัดบางหลวง(บัวราษฎร์บํารุง) สพป.นครปฐม เขต 1 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

23 นายสราวุธ ตรีโรจน์พร บ้านยามกาใหก ่ สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

24 นายนิต ิ อิโน จตุรพักตรพิมาน สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

25 นายชวลิต วิไลลักษณ ์ บ้านซากมะหาด สพป.ระยอง เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

26 นางดุษฎ ี เจริกวงษ์ วัดตะเคยีนทอง สพป.ระยอง เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

27 นายศรีจันทร ์ ปัสสาคาํ วัดศิวาราม สพป.อยุธยา เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

28 นายรัฐกร ผดุงกิจ วัดบางตะพาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

29 นายวิกญ ู ทาจันทร์ บ้านหลุบโพธ์ิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

30 นางสาวอรทัย มุทาพร บ้านลาดไทรงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

31 นายพรหมพิทักษ ์ มหาแก้ว บ้านละม ุ สพป.ชุมพร เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

32 นายเอกชัย รัตนพงศ ์ บ้านชุมโค สพป.ชุมพร เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

33 นางสาวอมราวรรณ แสงนิล บ้านถํ้าธง สพป.ชุมพร เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

34 นางกัลยารตัน ์ กรีไกรนุช บ้านทุ่งเรี้ย สพป.ชุมพร เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

35 นางสาวจันจิรา เนตรประไพ บ้านไชยราช สพป.ชุมพร เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

36 นางบุกกาพร จอกถม วัดทุ่งคา สพป.ชุมพร เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

37 นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋ง บ้านในห้วย สพป.ชุมพร เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

38 นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกลุ วัดราษฎร์สโมสร สพป.ชลบุรี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

39 นายสมเจตน ์ วโรกร วัดหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

40 นายณภัทร ก่อนกี ้ วัดหนองน้ําเขียว สพป.ชลบุรี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

41 นางรจนา มากเลาะเลย ์ มาลาอสีงเคราะห ์ สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

42 นางพรรัตน ์ เวียงพลออม วัดกระสังข ์ สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

43 นายพสิษฐ ์ รติสกลุดลิก วัดบ้านดาบ สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

44 นายเทอดฤทธิ ์ อาสาคต ิ วัดเศวตศลิาราม สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

45 นางสาวมณฑา มงคลแท ้ วัดบางอ้อ(บ้านอ้อวิทยาคาร) สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

46 นางสาวอัจจิมา อรุณรตัน ์ วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกยีรติ) สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

47 นางสาวแขนภา สีนะทิพย ์ บ้านสองพี่น้อง สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

48 นางสาวสุดารัตน ์ นาคเม้า ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ์ สพป.สระบุรี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

49 นางสาวกักกาภัค ภวภูตานนท ์ วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

50 นางลดาวัลย ์ ทรัพย์เจรกิ บ้านทุ่งนางเภา สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

51 นางสาวจันทิมา เฮ้ากลุ บ้านแม่แขก สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

52 นายกิตต ิ วิเศษ บ้านคลองไม้แดง สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

53 นายเกื้อกูล ขวักทอง บ้านห้วยกองส ี สพป.อุดรธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

54 นางสาวนิภา ศิริจร วัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

55 นายจาตรุนค ์ แก้วรักษา บ้านห้วยใผ ่ สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

56 นางอรอุมา สังข์งาม บ้านสหกรณ ์ สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

57 นางสาวศุภวรรณ พละเลิศ บ้านแสนสุข สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

58 นายไพฑูรย ์ เทือกเถาว ์ บ้านตะแกรง สพป.นครราชสีมา เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

59 จ่าสิบตรีกุลศริ ิ อะโน หนองโดดเพชรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

60 นายสิทธิพล รักษา บ้านยอกขาม สพป.นครราชสีมา เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

61 ว่าท่ีร้อยตรีกติติพงษ์ พรมส ู ไทรทอง สพป.นครราชสีมา เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

62 นางสาวสโรชา คล้ายพันธ์ 
วัดหนองกะขะ 

(บุกยิ่งประชานุกูล) สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

63 นายปกรณ ์ เผือกโสภา วัดอัมพวนาราม สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

64 นายมนตร ี ฝ่ายเดช 
วัดสําเภาทอง 

(บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

65 นางอรดี กันรัมย ์ วัดหนองม่วงใหม ่ สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

66 นายชาตร ี สมศร ี วัดวรพรตสังฆวาส สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

67 นายศารทูล ธิมะสาร บ้านโค้งประดู ่ สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

68 นายพุทธิภาค รักซ้อน บ้านห้วยกร ุ สพป.ชลบุรี เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

69 นางเยาวรัตน ์ พุทธสรณ ์ จุกเสมด็ สพป.ชลบุรี เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

70 นางสายพิณ จันทร์การ บ้าน กม.ห้า สพป.ชลบุรี เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

71 นายปรัชกา แก้วโพธิ ์
ชุมชนจระเข้หิน 

(สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

72 นางสาวนิตยา นาคดิลก บ้านทุ่งแขวน สพป.นครราชสีมา เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

73 นายสุวิทย ์ บุกวงศ ์ บ้านโนนสมบรูณ ์อสพป.25 สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

74 นายศักดิ์ชัย ระโยธ ี บ้านดอนกอก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

75 นางสาวดวงกมล ชนยุทธ ไขปากช่องวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

76 นายบุกช่วย คําไทยกลาง 
บ้านหนองมะค่า 

(ทองศรีสงเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต 4 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

77 นายปรณิ ธนโชตธาริน บ้านวังสมบูรณ ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

78 นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ การศึกษาพิเศษชัยนาท 
สํานักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ ผอ.ชํานากการพเิศษ 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๕ 

                 

               

             

                          (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


