
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาก 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการและวิทยฐานะเชี่ยวชาก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๐7 จ านวน 1 หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
อบรมระหว่าง  วันที่ ๑๕ – ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๕  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ข้อมูลส าคัญ) 

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

2.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งทาง Email ที่ก าหนดไว้ (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 2 – 9 มีนาคม 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 ๓ – ๑๔ มีนาคม 
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

ผู้เรียนหรือก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน   
1.3   การมอบหมายงาน การก ากับติดตามงานและการส่งเสริมการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา   

ผู้เรียน  
1.4 การน ากฎหมาย 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   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัก   
2.3   การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  
2.4   กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
3.1  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
3.2   วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
3.3   การมีจิตส านึก 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)  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
          ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

       ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นายสุนทร พริกจ ารูก โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม.สระบรุ ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

2 บุศรินทร ์              แสงใหก ่ ราชวินิตสุวรรณภูม ิ สพม.สมุทรปราการ ผอ.ช านากการพเิศษ 

3 นางสาวนิตยา มีใจสืบ บางโพธิ์เหนือ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

4 นายชิตพร ค าวัน วัดโคก สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

5 นางพรรัตน ์ เวียงพลอย วัดกระสังข์ สพป.อยุธยา เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

6 นางสาวสุดายงค ์ พุฒจันทร์ วัดท้าวอู่ทอง สพป.อยุธยา เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

7 นางสาวเปรมยุดา         สุดจ า บ้านช้าง สพป.อยุธยา เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

8 ว่าท่ีร้อยเทพประทาน ช่างสาน 
วัดล าพระยา 

(แช่มช้อยวิทยา) สพป.อยุธยา เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

9 นายพสิษฐ ์ รติสกลุดลิก วัดบ้านดาบ สพป.อยุธยา เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

10 ประทีป                      คนเพียร บ้านโพนทอง สพป.หนองคาย เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

11 นายพิทยา                    สงวนช่ือ บ้านตลาดตาโหมก สพป.สรุินทร ์เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

12 นายประสิทธ์ิ                 หอมเนียม บ้านอันโนง สพป.สรุินทร ์เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

13 นางณัฐกฤตา                สุขแสวง สามัคคีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

14 นางสาวจารุวรรณ ์         พัฒน์ไทยสงค ์ วัดทะเลบก สพป.นครปฐม เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

15 นายศาสตรวุฒิ               กันหารินทร ์ บ้านเทพา สพป.อุบลราชธาน ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

16 นางสาวอรุณ ี         จ าปานิล วัดดอนบุบผาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

17 นางสาวอรสา          หนูมงกุฏ วัดใหม่รัตนเจดยี ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

18 นายรังสรรค ์ หมื่นโฮ้ว บ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

19 นางสาวสุพัตรา เกียรติบ ารุง บ้านหนองเสือ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

20 นายสันธาร อินไชยยา บ้านดอนทราย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

21 นางเพ็กพิศ จุลเนียม วัดนาล้อม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

22 นายโอฬาร ศรีสวสัดิ ์ วังมะเดื่อ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

23 นางสาวดวงลัดดา ปะระทัง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้9 สพป. สุราษฎร์ธาน ี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

24 นายวรากร ปักกาค า บ้านป่าแฝกใต ้ สพป.พะเยา เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

25 นางสาวสุการดา กิติยะภารกุล วัดเจ้าเจด็ใน สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

26 นายธีรพงศ์ คงสีแก้ว 
วัดก่อไผ ่ 

(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

27 นายจิรศักดิ ์ สุภารส วัดดอนพัฒนาราม สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

28 นายรักชาต ิ ประทุมสิทธ์ิ วัดวังชะโด สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

29 นางอ้อมขวัก                เป็ดทอง วัดหน้าโคก(วิสุทธิศึกษา) สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

30 นางแคทรียาภรณ ์         อินทิพย์ วัดกระโดงทอง สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

31 นายอนิรุทธ ์            คงสมฤกษ์ 
ลาดงาวิทยาคม 
(ปลั่ง ฤกษ์จารี) สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

32 นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข สิทธิพยากรณ ์ สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

33 นางสาวจิรัชกา ประดับ 
วัดขวิด 

(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์123) สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

34 นางสาววารินทร ์ สีทะ เมืองเกษตรวสิัย สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

35 นายศุภวิทย ์ สงคง ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

36 นางสาวพรพิมล วงสมบัต ิ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

37 นางสาววันวิสา ฉ่ าสมบรูณ ์ วัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

38 นางสาวรุ้งนภา ช่ืนวิทยา วัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

39 นางศิริภรณ ์ ชาติคง วัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

40 นางอรอุมา    สังข์งาม  บ้านสหกรณ ์ สพป. สุราษฎร์ธาน ี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

41 นางปิยธิดา วงศ์มหาชัย วัดปากค ู สพป. สุราษฎร์ธาน ี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

42 นายเริงชัย   ด าสุวรรณ บ้านราษฎรป์ระดิษฐ ์ สพป. สุราษฎร์ธาน ี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

43 นายนิติภูม ิ                  พยุงวงษ์ บ้านท่าหนองพันทา สพป.หนองคาย เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

44 นายปรีดา                เทียนชัยแสง 
วัดลาศรัทธาราม 

(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์128) สพป.เพชรบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

45 นางสาวสุธาสิน ี        ประสานวงศ์ สายปักกาสมาคม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

46 นางสุประวณี ์             เวียงสุข เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

47 นางสาวนาถลดา         มนต์ทอง โรงเรียนวดัเสาธงนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

48 นายอนุวัตร             ศรีพระนาม หนองหก้าปล้องโนนสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

49 นายปรีชา มหาชัย ดอนหม ู สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

50 นายณฑวรรษ           นนท์ศรี แม่พุหอรบวิทยา  สพป.ล าปาง เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

51 นายอดิเรก              นิลเปี่ยม วัดเวฬุวัน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

52 นายพรหมมาตร ์ อิฐกอ บ้านหนองไก่ปิ้ง สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

53 นายเอกชัย            ธักกเจริก วัดสุวรรณตะไล สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

54 นางสาวปัทมา         พรเบ็กจา บ้านหนองอุโลก สปพ.สุพรรณบุรีเขต.3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

55 นายโฆษิตติภมู ิ                 แสงทอง บ้านตาน ี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

56 นางวิไลพร นาคศร ี บ้านจ าปาทอง สพป.สรุาษฎร์ธาน ี เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

57 นายอนุภาพ                 โพธ ิ บ้านห้วยต้นตอง สพป.เชียงใหม ่เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

58 นางสาววรรณนิสา        สะหมาด บ้านควนหัวช้าง สพป.สงขลา เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

59 นายนิรุตติ ์ มีอ่อง บ้านหนองยาว สพป.สรุินทร์ เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

60 นางสาวปุกจมาพร จุฬาร ี พระจันทร์ศรีสุข สพป.สรุินทร์ เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

61 นายปรณิ                   ธนโชตธาริน บ้านวังสมบูรณ ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผอ.ช านากการพเิศษ 

62 นายศรศักดิ ์           เพียรภเูขา บ้านโนนเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผอ.ช านากการพเิศษ 

63 นายฤทธิพร พรวรรณเพชร บ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผอ.ช านากการพเิศษ 

64 นายวีระ ศรีสุวรรณ ห้วยหล่อดุก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผอ.ช านากการพเิศษ 

65 นางสาวณพิชกา       จันทมนตร ี บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 ผอ.ช านากการพเิศษ 

66 นางปฐมาวด ี                 ศรีคราม บ้านใหม่พัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผอ.ช านากการพเิศษ 

67 นางสาวริฬพิชก ์       ค้าขาย วัดบ้านหนองกก สพป.นครราชสีมา เขต7 ผอ.ช านากการพเิศษ 

68 นางสาวภัชรพร            เจดีย ์ บ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายก ผอ.ช านากการพเิศษ 

69 สมกฤษ                   บ ารุงจิตต ์
บ้านเขาดิน 

(แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก ผอ.ช านากการพเิศษ 

70 นางกนกณัฐ                     สิงหะ กศน.อ าเภอศีขรภูม ิ กศน.จ.สุรินทร ์ ผอ.ช านากการพเิศษ 

71 นางสาวพรรณทิวา           ยะถา โสตศึกษาจังหวัดพังงา ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

72 นายธีรพล                    แก้วประดิษฐ ์
ราชประชานุเคราะห ์37  

จ.กระบี ่ ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

73 นายเฉลมิพล               อุปลี วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค ์
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

74 นายนรินทร ์           รัตน์แก้ว วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

75 นางสาวยุภา           นาหนองตูม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรุ ี
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

76 นางกากจนา ตัณทราวัฒน์พันธ ์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

77 นายวรภพ ไพรวัลย ์ วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ าแคว 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

78 นางสุกักกา แสงจุ่น วิทยาลัยเทคนิคตาก 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

79 นางธนภรณ ์ สีสุก วิทยาเทคนิคแม่สอด 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

80 นายธวัช แก้วศรีพจน์ วิทยาลัยเทคนิคสารภ ี
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านากการพเิศษ 
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                         (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


