
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี 88 จ านวน 1 หลักสูตร คือ  

1. หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  
   วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 
 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ) 
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ/ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวัน
ปฐมนิเทศ (วันแรกในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องน าเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี้ 
๑) ตัวชี้วัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 

๓.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหตุ  -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639 หรือ 
              092-7206688  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากที่จอดรถของมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถส ารองที่จอดส าหรับ

ผู้เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) แต่ยกเว้นกรณีส าหรับผู้ที่แจ้งจองที่จอดรถสามารถ
ส ารองที่จอดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษ 

- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  
 

หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท  
 
 

โดยน ามาช าระในวันแรกของการพัฒนา 
 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่
คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 

- กรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อบรม 
- กรุณาน ารูปถ่ายหน้าตรงสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว มาให้เจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนวัน

แรก 
 
 
 
 
 
 



 
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 าคัญ   
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) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 

 
แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๓ ตามล าดับ รวมกันไม่
เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (ห้อง301) 
       ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน  2563  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
                 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธนิ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นางบุษบา นาคพุทธ วัดประชุมราษฎร์ สพม. เขต 2  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

2 นางสาวสิวาลัย สวัสดิ์รักษา ฤทธิยะวรรณาลัย สพม.เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

3 นายสุสิทธิ์ เจริญวัย นนทรีวิทยา สพม.เขต 2  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

4 นางสาวจันทิรา ภู่สาล ี เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สพม.เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

5 นายเอกพล อินทรพิชัย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2 สพม. เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

6 นางสาวภรกมนส์ ดวงสุวรรณ์ วชิรธรรมสาธิต สพม.เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

7 นางสาวสุภาวด ี นาคพริก มัธยมวัดหนองจอก สพม.เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

8 นายพยุหพล พานทอง รัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบัง สพม.เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

9 นางสาวประไพ เสมหร  า ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง สพม.เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

10 นางสาวรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.เขต 5 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

11 นายเจษฎา ธีระตระกูล หนองโพธิ์ สพม.เขต 8 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

12 นางสาวศิริญา เดชะค าภู ห้วยทรายประชาสรรค์ สพม.เขต 10 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

13 นายธนพล เริ มคิดการณ์ คงคาราม สพม.เขต 10 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

14 นางสาวณิชชา โตใหญ่ดี มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.เขต 18 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

15 นางจีรวรรณ อินทรเพชร วัดหนองหลวง สพป.ลพบุรี เขต 1  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

16 นางสาวปิยพร ป้อมเกษตร์ วัดบ้านทราย "ทองด าผดุงราษฎร"์ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

17 นางนิภา แสนค า คลองสระ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

18 นายศักดิ์ชัย ค ายืน บ้านไร่แหลมทอง สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

19 นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์ บ้านโกรกหว้า สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

20 นางสาวยุพาพร ศรีโยธา บ้านนาอินทร์แต่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

21 นายวัชรินทร์ พานพรหม วัดดอนคา สพป.ราชบุรี เขต 2  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

22 นายชาญชัย อ้ึงโพธิ์ วัดดอนสาลี สพป.ราชบุรี เขต 2  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

23 นางสุจิตตา กาญจนสินธุ์ วัดท านบ สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

24 นายวันเฉลิม ไพรศิลป์ วัดบ้านเนินม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

25 นายสุวิทย์ โคตรวงษ์ ชุมชนวัดบ้านเลือก สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

26 นางญาณิศา จิตต์อักษณ วัดบ่อมะกรูด สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

27 นายไวรุต เกิดกัณฑ์ อนุบาลบ้านโป่ง สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

28 นางสาววีรภรณ์ ภู่เจริญ บ้านหนองไก่แก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

29 นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณี วัดศรีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

30 นางสาวสมนา กาละนันท์ วัดแจ้ง สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

31 สิบเอกหญิงเมคินี เพชรไพรินทร์ วัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) สพป.อยุธยา เขต 2  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

32 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี วัดสนามไชย สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

33 นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ วัดอนุกุญชราราม สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

34 ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์ วัดนาคสโมสร สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

35 นายสิริชัย นนทะศรี วัดโคก(ผู้พิพัฒน์บ าเพ็ญ) สพป.อยุธาย เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

36 นายบริรักษ์ เป็ดทอง วัดนกจาบ สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

37 นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์ จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที  57) สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

38 นายณัฐพล ณรงค์เดชา บางกระสั้น สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

39 นางพนารัตน์ ขัดชุ่มแสง วัดโพธิ์ แตงใต้ สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

40 นายณัฐพัฒน์ ธิรามนนต์ ชุมชนวัดก าแพง สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

41 นางสาวจินตนา โกสโลดม วัดกระแชง สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

42 นายอัศวิน ช านาญรักษา วัดโพธิ์ อ.บางบาล สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

43 นายอาชวิน จันจ ารัส อนุบาลบางใหญ ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป.นนทบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

44 นางสาวธาริณี ปากดี บ้านนาอุดมสมใจ สพป.เลย เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

45 นายมนตรี ชัยชราแสง บ้านวังนกแอ่น สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

46 นายไพโรจน์ หาระโคตร บ้านใหม่ธงชัย สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

47 นายดิเรก ทะสุนทร บ้านหนองตอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

48 นายบูชิตร์ โมฆรัตน์ บ้านโนนมะกอกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

49 นายณัฐชัย เรียกจ าเรียง บ้านท่าแตง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

50 นายชูชัย สีหานอก โนนเพ็ดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

51 นายนัฐพล นพเก้า ศรศีรีสาครวิทยา สพป.ตราด  ผอ.ช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

52 นายขวัญชัย เปรียบยิ ง วัดศรีสุทธาราม สพป.สมุทรสาคร  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

53 นายอ านาจ เณรรักษา บ้านโคก สพป.สมุทรสาคร  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

54 นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์ วัดโรงเข้ สพป.สมุทรสาคร ผอ.ช านาญการพิเศษ 

55 นางสาวสุนันทา จาดี วัดวิสุทธาราม สพป.สมุทรสาคร ผอ.ช านาญการพิเศษ 

56 นายเข็มเพชร ศรีชนะ บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร สพป.สมุทรสาคร ผอ.ช านาญการพิเศษ 

57 นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุง สพป.นครนายก  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

58 นางเยาวลักษณ์ ชื นอารมย์ บ้านคลอง 23 สพป.นครนายก  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

59 นางพรทิพย์ ทวีงาม กศน.อ.สระแก้ว กศน.จ.สระแก้ว  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

60 นางศิริพร สุดเล็ก กศน.อ.เก้าเลี้ยว กศน.จ.นครสวรรค์  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

61 นายภาสกร เมิตจันทึก กศน.อ.บัวเชด กศน. จ.สุรินทร์  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

62 นางเจียรนัย มะลาดวง กศน.อ.ศรีสมเด็จ กศน.จ.ร้อยเอ็ด ผอ.ช านาญการพิเศษ 

63 นางสาววราภรณ์ กลิ นเกิด กศน.อ.บางเสาธง กศน.จ.สมุทรปราการ ผอ.ช านาญการพิเศษ 

64 นางสาวยุพา จุลแฉ่ง กศน.อ.บางคล้า กศน.ฉะเชิงเทรา ผอ.ช านาญการพิเศษ 

65 นางสาวกุหลาบ อ่อนระทวย กศน.อ.โพธิ์ทอง กศน.จ.อ่างทอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

66 นางชิดชนก หนูทอง กศน.อ.อู่ทอง กศน.จ.สุพรรณบุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

67 นางนงนุช ไทยภักดี กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ์ กศน.จ.สระบุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

68 นางสาวชนากานต์ สายหมี กศน.อ.โพธาราม กศน.จ.ราชบุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

69 นายมานะ หนูภักดี กศน.บางสะพานน้อย กศน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.ช านาญการพิเศษ 

70 นายธวัชชัย อิสโร กศน.อ.พะโต๊ะ กศน.จ.ชุมพร ผอ.ช านาญการพิเศษ 

71 นายอดิสร แดงเรือน ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน บริหารการศึกษาพิเศษ ผอ.ช านาญการพิเศษ 
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