
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดน้ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๐๕ จ านวน 1 หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ อบรมระหว่าง  
  วันที่ ๒๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

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 ๔,500 บาท 
  

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online)  
 

- การอบรมผ่านระบบออนไลน์จะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดเพ่ือเข้าLineกลุ่ม อบรมผ่าน
ระบบ ZOOM 

 

- แจ้งท่ีอยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรม(พร้อมแสดงหลักฐานการโอน
เงิน) ใน Line กลุ่ม 

 

- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 – 12 มกราคม 
2565 ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 4,500 บาท ผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เลขที่ 079 713019 2 และแจ้ง
รายละเอียดการช าระเงินใน Line กลุ่ม 

 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ท่ีรวมไฟล์เรียบร้อย
แล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เน้ือหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ 
นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เริ่มส่งงานตั้งแต่วันท่ี 1 – 22 มกราคม 
2565  ส่งท่ี Mail :withaya.hcd@gmail.com  
 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและ
ก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 

 
 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง หลักสตูรวิทยฐานะผู้อ 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 24 – 28 มกราคม 2565  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 

ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นายบรรจบ ภูโสดา 
รัตนโกสินทรส์มโภชน์ 

ลาดกระบัง สพม.กท.2 ผอ.เช่ียวชาญ 
2 นายวันศักดิ ์ ค าแหง กุตาไก้วิทยาคม สพม.นครพนม ผอ.เช่ียวชาญ 
3 นายอนุกูล กรัณย์เมธากลุ บ้านไร่วิทยา สพม.อุทัย - ชัยนาท ผอ.เช่ียวชาญ 
4 นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง วัดกลางคลองสระบัว สพป.อยุธยา เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
5 นางดวงภัทร สุนิมิตร วัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บ ารงุ) สพป.อยุธยา เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

6 นายชวภณ แหลมสุข 
วัดท้ายตลาด 

(วิวัฒน์เกษนราประชานุกลู) สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
7 นางสิรินาถ วามะสิงห ์ วัดโพธ์ิเลื่อน สพป.ปทมุธานี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
8 นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา บางขวดอนุสรณ์ สพป.ปทมุธานี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
9 นางสาวจารุขา สมศร ี คลองห้า(พฤกษ์ชัฎฯ) สพป.ปทมุธานี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

10 นายปิยะพันธ์ ชัยเสนา บ้านห้วยกอกหนองเค็ม สพป.สกลนคร เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

11 นายสันติศักดิ ์ สุขสนิท 
บ้านระกา 

(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห ์74) สพป.สรุินทร์ เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
12 นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ บ้านหนองโก สพป.ราชบรุี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
13 นางสาวดารารัตน์ ผิวมัน ขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
14 นางสุกญัญา ดวงกลาง บ้านภูเขาลาด สพป.นคราชสีมา เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 
15 นางชณิตา ศิริชาติ วัดเสนีวงศ์ สพป.นนทบรุี เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
16 นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ วัดดาปานนิมิตรมิตรภาพที1่42 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
17 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพล ี บ้านวังชะโอน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
18 นางรัตติกาล ตรีปัญญา บ้านซับพริก สพป.สระบรุี เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
19 นายอภิชัย ศรีโท ห้วยแม็กซร์าษฎร์นุกูล สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 
20 นางสาวพรทิพย ์ พุจารย ์ บ้านไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 
21 นางวิชรา แสนโกศิก วัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 
22 นางอาร ี ภูมิพันธ์ุ บ้านโคกลอย สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 
23 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน บ้านซ า สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 ผอ.เช่ียวชาญ 
24 นายสมรกัฐ ์ ดวงกลาง บ้านนา สพป.นคราชสีมา เขต 5 ผอ.เช่ียวชาญ 

25 นายประเทือง รูขะจ ี
ไทยรัฐวิทยา18 

(เพีย์ไซย์ดอนกระชาย) สพป.นครราชสีมา เขต 6 ผอ.เช่ียวชาญ 



 

 

ประกาศรายช่ือ ณ วันที่ 13 มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 

 

                 

            

             

                          (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

26 นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม 
วัดนางสาว 

(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สพป.สมทุรสาคร ผอ.เช่ียวชาญ 
27 นางสุรสัวด ี เลี้ยงสุพงศ์ กศน. อ.สัตหบี กศน.จ.ชลบุร ี ผอ.เช่ียวชาญ 
28 นางนภสร ก๊กพิทักษ์ กศน.จ.นครสวรรค์ กศน.อ.ลาดยาว ผอ.เช่ียวชาญ 
29 นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย กศน.จ.นครสวรรค์ กศน.อ.บรรพตพิสัย ผอ.เช่ียวชาญ 

30 นายพิชิตเดช ขัตติยะ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.เช่ียวชาญ 


