
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดน้ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๙๙ จ านวน 1 หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ อบรมระหว่าง  
   วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2564  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ) 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ เช่ียวชาญ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

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

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

 
หลักสูตรฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 4,5๐๐ บาท 
  

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online) 
 

- การอบรมผ่านระบบออนไลน์จะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดเพ่ือเข้าLineกลุ่ม 
 

- แจ้งท่ีอยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรมใน Line กลุ่ม 
 

- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันท่ี 23 กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม 2564 
ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ เลขที่ 079 713019 2 และแจ้งรายละเอียดการช าระเงินใน Line กลุ่ม 

 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ท่ีรวมไฟล์เรียบร้อย
แล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เน้ือหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ 
นามสกุลของผู้อบรม เริ่มส่งงานตั้งแต่วันท่ี 23 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2564 

 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง หลักสตูรฯวิทยฐานะผูอ้ านวยการ 

และรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
๑.  ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี  

ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
       ๑.๑  การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งานโครงการ)    
     ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนหรือ

ก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน   
      ๑.๓ การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ    
     ๑.๔ การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาและวิชาชีพ  
     ๑.๕ การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    ๑.๖  การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ส่วนท่ี ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ

ผู้อ านวยการและ     รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  

     ๒.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๒.๓ การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้  
๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา(R&D) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๒.๕ กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา    

     หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
๓.๑ ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    

         ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
         ๓.๓ การมีจิตส านึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ    
๒. น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย บทน า เน้ือ
เรื่อง สรุป 
 แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑-๓ ตามล าดับ รวมกันไม่
เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
          ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

       ระหว่างวันท่ี 17 – 21 สิงหาคม 2564  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นายธนะกุล ช้อนแก้ว 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 

 พุทธมณฑล สพม.กท เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
2 นายเทพฤทธ์ิ ยอดใส ราชวินิต มัธยม สพม.กท. เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
3 นายสายัณห ์ ต่ายหล ี ราชด าร ิ สพม.กท เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
4 นายเสร ี อินทร์คง หาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา สพม.สงขลา สตูล ผอ.เช่ียวชาญ 
5 นายอภัย ภัยมณี พะตงประธานคีรีวัฒน ์ สพม.สงขลา สตูล ผอ.เช่ียวชาญ 
6 นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย สุมเส้าพิทยาคาร สพม.อุดรธานี ผอ.เช่ียวชาญ 
7 นายสมดุลย ์ โฉมหาญ บ้านดุงวิทยา สพม.อุดรธานี ผอ.เช่ียวชาญ 
8 ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธ์ิ ภักดีพันดอน กุดสะเทียนวิทยา สพม.เลย หนองบัวล าภู ผอ.เช่ียวชาญ 
9 นายสุริยา มะโยธี โพธ์ิตากพิทยาคม สพม.หนองคาย ผอ.เช่ียวชาญ 

10 นางวาสนา มะณีเรอืง ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) สพม.พระนครศรีอยุธยา ผอ.เช่ียวชาญ 
11 นางวรางคณา วิวัฒน์วงตระกลู หนองเรือวิทยา สพม.ขอนแก่น เขต 25 รองผอ.เช่ียวชาญ 
12 ว่าที่ร้อยตรจีิรัตน์ อยู่ยืน วัดนาวง สพป.ปทมุธานี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

13 นายสมคะเน ดาษดา 
ชุมชนวัดเสด็จ 

(สฤษดิ์ วิจิตราธนะบ าเพ็ญ) สพป.ปทมุธานี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
14 นายนิพนธ์ นิลคง วัดหนองหิน สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
15 นางวรกมล สุตวงค์ บ้านจ าบอน สพป.เชียงราย เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
16 นายรัชช์สิทธ์ิ ทิพยาลัย ดิศกุล สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
17 นางสุมล โพธิ บ้านเขาพลัด สพป.สระบรุี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
18 นางธัญกมล ทองเล็ก ตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร)์ สพป.สระบรุี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
19 นายยงยุทธ บุษบก บ้านซับชะอม สพป.สระบรุี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
20 นายภานุวัฒน์ ไพรเขียว บ้านพลจลก สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
21 นางสาววิลาวัลย ์ รักษาธรรม บ้านโคกหัวช้าง สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
22 นายบรรดิษฐ ์ ม่วงอ่อง เด่นไม้ซุงวิทยา สพป.ตาก เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
23 นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์ สว่างวิทยา สพป.ตาก เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
24 นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน บ้านกระถุน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
25 นางสุกญัญา ปัตเมฆ บ้านบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
26 นายทวีศักดิ์ ชูเชิด บ้านม่วงค่อม สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
27 นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้ว ซอย 26 สาย 4 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 



ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
28 นายสมปอง ใจเบกิบาน วัดด ารงบลุ สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
29 นายประดิษ ภูนบผา บ้านเหวตาบญุ สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
30 นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา บ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
31 นายปกครอง ธานัง บ้านโนนสะอาด สพป.หนองคาย เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
32 นายพิทยา บรจิาค บ้านวัดหลวง สพป.หนองคาย เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
33 นางเพชรธนินทร ์ การะวิโก ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา สพป.ปทมุธานี เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
34 นายวิฑูรย์ แก้วใหญ ่ คุรุสภา สพป.กาญจนบรุี เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 
35 นางสาวธรชญา ไพพา บ้านล านางแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 
36 นางลักษณาศิร ิ ค าภูแก้ว บ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต 4 ผอ.เช่ียวชาญ 
37 ว่าที่ร้อยตรีถนอม ทาค าแปง วัดกองทราย สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผอ.เช่ียวชาญ 
38 นายเจรญิชัย บรรเลงรมย ์ บริบาลภูมเิขตต์ สพป.อุดรธานี เขต 4 ผอ.เช่ียวชาญ 
39 นายสยาม สุ่มงาม สิงห์บรุ ี สพป.สิงหบ์ุร ี ผอ.เช่ียวชาญ 
40 นางสาวสาลิตา เรียนทพั วัดท่า สพป.ชัยนาท ผอ.เช่ียวชาญ 
41 นายฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ ์ อนุบาลหันคา สพป.ชัยนาท ผอ.เช่ียวชาญ 
42 นายนิยม สงเคราะห ์ วัดโรงวัว สพป.ชัยนาท ผอ.เช่ียวชาญ 
43 นายปรีชา สุดม ี วัดโบสถ์ราษฎรบ ารงุ สพป.ชัยนาท ผอ.เช่ียวชาญ 
44 นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน บ้านคลองประสงค์ สพป.กระบี ่ ผอ.เช่ียวชาญ 
45 นายณัฐพงษ์ รงคะวิรจุน์ชัย สถาบันการศึกษาทางไกล กศน. ผอ.เช่ียวชาญ 
46 นางไพบูลย ์ จันทรพ์รม กศน.อ.กุฉินารายณ์ กศน.จ.กาฬสินธ์ ผอ.เช่ียวชาญ 
47 นางเทพ ี ภูคะมา กศน.อ.กุงศร ี กศน.จ.กาฬสินธ์ ผอ.เช่ียวชาญ 
48 นายสมหมาย มั่นคง กศน.บางน้ าเปรี้ยว กศน.จ.ฉะเชิงเทรา ผอ.เช่ียวชาญ 
49 นางดัชณี ปิยะพงษ์ กศน. อ.ควนขนุน กศน.จ.พทัลงุ ผอ.เช่ียวชาญ 
50 นางสาวสุดารัตน์ จ่าภา กศน.อ.ปทุมรัตน์ กศน.จ.ร้อยเอ็ด ผอ.เช่ียวชาญ 
51 นางปราริณา อาษาธง กศน.อ.โพธ์ิชัย กศน.จ.ร้อยเอ็ด ผอ.เช่ียวชาญ 
52 นายอมร เผ่าเมือง การศึกษาพิเศษ 1 จ.นครปฐม ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ผอ.เช่ียวชาญ 

ประกาศรายช่ือ ณ วันที่  30 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64  

                  

               

             

                          (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



 


