
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานากการพิเศษและวิทยฐานะชํานากการพิเศษ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทําโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานากการและวิทยฐานะเชี่ยวชาก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๐4 จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  
   วันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม 2564  

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 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม
2564 ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงเทพ ช่ือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
พัฒนาทุนมนุษย์ เลขที่ 079 713019 2 และแจ้งรายละเอียดการช าระเงินใน 
Line กลุ่ม 

 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อย
แล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ 
นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เริ่มส่งงานตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 
– 10 ธันวาคม 2564  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 14 – 17 ธนัวาคม 2564  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 

ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นางสาวเบกจรัตน ์  สิงหาโคตร สุวรรณารามวิทยาคม สพม.กท 1 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

2 นางเวียงพิงค์ แสงอาจ เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

3 นางสาวกรองกากจน ์ ระวังภัย เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

4 นางสุพัฒตรา ไชยเมือง 
นวมินทราชินูทิศ 
 กรุงเทพมหานคร สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

5 นายพีรบูลย ์ บุกธรรม 
นวมินทราชินูทิศ  
กรุงเทพมหานคร สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

6 นายธรรมรงค ์ เอียดรอน รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

7 นางสาวบังอร สาระวรรณ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

8 นายวิจักษ์ ดิษฐใจเย็น เทพศิรินทร์รม่เกลา้ สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

9 นางสาวปราณ ี นิลเหม เทพศิรินทร์รม่เกลา้ สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

10 นางสาวกากจนา อรุณไพร รัตนโกสินทร์ลาดกระบัง สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

11 นายไกรสร หม้อแหละ รัตนโกสินทร์ลาดกระบัง สพม.กท 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

12 นางภิกกาพัชก ์ สักลักษณ ์ ลาดปลาเค้า สพม.กท. 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

13 นางสาวกลัยาณ ี ชุมชื่น ลาดปลาเค้า สพม.กท. 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

14 นายอาณาจักร แท่งทอง ลาดปลาเค้า สพม.กท. 2 รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

15 นางพัฒน์ชกา วสุนะราธนาฉัตร 
บดินทรเดชา 

 (สิงห ์สิงหเสนี) นนทบุร ี สพม.นนทบุร ี รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

16 นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดช ู หนองบัว สพม.นครสวรรค ์ รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

17 ว่าท่ีร้อยตรีกติิศักดิ ์ พงษ์สุระ เกาะแก้วพิสดาร สพป.ระยอง เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

18 นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัก บ้านไร่จันด ี สพป.ระยอง เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

19 นายนพคุณ ชัยประโคม บ้านเขาลอย สพป.ระยอง เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

20 นายปัทธิพงษ ์ สาปิตตา บ้านบึงตาต้า สพป.ระยอง เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

21 นายสันต ิ แสวงทรัพย ์ วัดบ้านเก่า สพป.ระยอง เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

22 นางสาวธักนรตัน ์ โชติวิวุฒิพงศ์ วัดสะแก สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

23 นางสาวพลอยนภสั ปุรณะวณิชย ์ สุลักขณะ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

24 นายศิริพงษ์ เชื้อดี สังฆรักษ์บํารุง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

25 นายสันธาน โมระอรรถ 
คลองลาดช้าง 

(จันทร์เศรฐอุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

26 นายสุจิตร โยนกลอง บ้านคลองเจ้าเมือง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

27 นางกากจนา โสนิกร บางโพธิ์ใหม่ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

28 นายธเนศ พจน์สุนทร วัดบัวชวัก สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

29 นายสายธาร คุ้มครอง วัดท้ายเกาะ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

30 นางสาวศิรลิักษณ ์ สืบไทย วัดปทุมทอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

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

32 นายอัษฎากร สอนทอง บ้านไสยขาม สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

33 นางนงคราก เชื้อนุ่น บ้านหนองมน สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

34 นางสาวจุฑามาศ เพชรแท ้ บ้านชายท่า สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

35 นางสาวศิราพร ช่วยชะนะ บ้านช่องไม้งาม สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

36 นางสาวชกาพัฒน์ แช่มช้อย บ้านเขาตาอิ๋น สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

37 นายสันต ิ เฉลิมพันธ์ วัดบางไผ่นารถ สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

38 นางฐิติภรณ ์ สุทธ์ิรัตน ์ บ้านบางเหรียง สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

39 นางสาวสณุัฏฐา สุขแสง บ้านขุนราษฎร ์ สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

40 นางวิภารัตน ์ ทรงแก้ว บ้านยูงงาม สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

41 นางสาวมณฑ์ศิกากจน ์ พยุงพันธ ์ บ้านยวนปลา สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

42 นายจิรัฐ ธีระเมฆานันท ์ บ้านไสดง สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

43 นายประยรู นุภักดิ ์ วัดคลองตาล สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

44 นายบุกเชิด รัตนด ี บ้านบักดอก สพป.สรุินทร์ เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

45 นายประเสริฐ บุกคล้อย บ้านก๋าไสจาน สพป.สรุินทร์ เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

46 นางสาวขวักเรือน อู่รัศม ี บ้านนาด ี สพป.อุดรธานี เขต 3 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

47 นางสาวเฟื้องฤทัย วิโคตร บ้านทุ่ง สพป.อุดรธานี เขต 3  ผอ.ชํานากการพเิศษ 

48 นายอนันต ์ มุ่งขอบกลาง บ้านใหม่เจรกิผล สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

49 นางสาวพิมพ์ใจ จอดสันเทียะ บ้านหนองหอย สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผอ.ชํานากการพเิศษ 

50 ว่าท่ีร้อยตรีหกิงธักกลักษณ ์ นิกพงศ ์ กศน.อ.เฉลิมพระเกยีรต ิ กศน.จ.นครศรีธรรมราช ผอ.ชํานากการพเิศษ 

51 นายพิเชษฐ์ เรืองแสน วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 
สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ชํานากการพเิศษ 

 

 

 



 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 (เพ่ิมเติม) 

                 

               

             

                          (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


