
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๑๐ จ านวน 1 หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ อบรมระหว่าง  
  วันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ข้อมูลส าคัญ) 
1.ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

2.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งทาง Email ที่ก าหนดไว้ (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหตุ  -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

หลักสูตรฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 4,500 บาท 
  

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online)  
- การอบรมผ่านระบบออนไลน์จะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อเข้าLineกลุ่ม อบรมผ่าน

ระบบ ZOOM 
 

- แจ้งท่ีอยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรม(พร้อมแสดงหลักฐานการโอน
เงิน) ใน Line กลุ่ม 

 

- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2565 ช าระ
ค่าลงทะเบียน จ านวน 4,500 บาท ผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เลขท่ี 079 713019 2 และแจ้งรายละเอียดการช าระ
เงินใน Line กลุ่ม 

 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อย
แล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ 
นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เริ่มส่งงานตั้งแต่วันที่ 2 – 23 
พฤษภาคม 2565  ส่งท่ี Mail :withaya.hcd@gmail.com  

 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อน
หรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงิน
ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้า
ร่วมโครงการตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการ
อบรมก่อนช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการ 

และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ   
๑.  ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
       ๑.๑  การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งานโครงการ)    
     ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียนหรือ

ก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน   
      ๑.๓ การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ    
     ๑.๔ การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาและวิชาชีพ  
     ๑.๕ การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    ๑.๖  การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือการบริหาร

จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ

ผู้อ านวยการและ     รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  

     ๒.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๒.๓ การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  
๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา(R&D) เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๒.๕ กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา    

     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
๓.๑ ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    

         ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
         ๓.๓ การมีจิตส านึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ    
๒. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย บทน า เนื้อ
เรื่อง สรุป 
 แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๓ ตามล าดับ รวมกันไม่
เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งตามวันที่ก าหนด 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

          ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
       ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 

ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นางสาวอนงค์นาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์ เทพศิรินทร์รม่เกลา้ สพม.กท 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

2 นายวินัย ค าวิเศษ ดอนเมืองจาตรุจินดา สพม.กท.2 ผอ.เช่ียวชาญ 

3 นางสาวณัฐญาพร  เสวตานนท์ สตรีพังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ผอ.เช่ียวชาญ 

4 นายสนิท  รอดเซ็น กะทู้วิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ผอ.เช่ียวชาญ 

5 นายเผด็จ สุพันธนา คุรุประชาสรรค ์ สพม.อุทัยธานี - ชัยนาท ผอ.เช่ียวชาญ 

6 นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ผอ.เช่ียวชาญ 

7 นางวรนุช อยู่เล่ห ์ ชัยนาทพิทยาคม สพม.อุทัยธานี - ชัยนาท ผอ.เช่ียวชาญ 

8 นางศิวภา บัวสุวรรณ วังหินวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ผอ.เช่ียวชาญ 

9 นายวิฑูรย ์ งามนิธิจารุเมธ ี บ้านหนองบัว สพม.นครสวรรค ์ ผอ.เช่ียวชาญ 

10 นายสิน อาระจาระ ตลิ่งชันวิทยา สพม.สุพรรณบุร ี ผอ.เช่ียวชาญ 

11 นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ ์ สองพี่น้องวิทยา สพม.สุพรรณบุร ี ผอ.เช่ียวชาญ 

12 นางวรรณพัทร ซื่อตรง กรรรสูตศึกษาลัย สพม.สุพรรณบุร ี ผอ.เช่ียวชาญ 

13 นายปิยะพันธ ์ ชัยเสนา 
บ้านโคกสูง 

(สหราษฎร์บ ารุง) สพป.สกลนคร เขต1 ผอ.เช่ียวชาญ 

14 นายสุรชัย สุการาม วัดป่าสัก สพป.ล าพูน เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

15 นางสาวนิสยาการณ ์ ชนะค้า บ้านโนนศิลา สพป.บุรีรมัย์ เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

16 นางสาลิน ี สขุศิร ิ วัดบัวขวัญ(มีทับราฎร์บ ารุง) สพป.นนทบุรี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

17 นางสาวิตร ี สิทธิชัยกานต ์
ชุมชนวัดสมรโกฏ ิ

(อยู่พูนราษฎร์บ ารุง) สพป.นนทบุรี เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

18 นางสาวสุขุมา ชุ่มปลั่ง อนุบาลบ้านเนินส าล ี สพป.ชุมพร เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

19 นางกันยกร อัครรัตนากร วัดสวนแตง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 ผอ.เช่ียวชาญ 

20 นางอลิษา สุคุณพันธ ์ วัดเนินยาง สพป.จันทบุรี เขต1 ผอ.เช่ียวชาญ 

21 นางสาวลลิตตา เอมบุญลือ บ้านด่านติง สพป.นครราชสีมา เขต1 ผอ.เช่ียวชาญ 

22 นายอรรถสิทธ์ิ อินทร์พิบูลย ์ อนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

23 นางสาวยศยา กนกธัชปารมี อนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 รองผอ.เช่ียวชาญ 

24 นายวีรพล ธิกะ อนุบาลเพชรบูรณ ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ผอ.เช่ียวชาญ 

25 นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกลุ บ้านส าราญ สพป.นครพนม เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

26 นายปริญญา พรหมมา บ้านชะโนต สพป.นครพนมเขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

27 นางสาวศรสุดา ชูพันธ์ บ้านหนองขุ่น สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

28 นางสาวสุคนธา เพชรศิร ิ วัดไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

29 นายจีระศักดิ ์ นุ่นปาน บ้านท่าบันได สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.เช่ียวชาญ 

30 นายสิทธิชัย เดชาสิทธ์ิ บ้านโคกมะขาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

31 นายขจรศักดิ ์ เขียวน้อย บ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

32 นางสาวภนิดา นพช านาญ ชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

33 นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม เทพนิมิตวนาราม สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

34 นายศุภณัฐ อินทร์งาม บ้านโพนครก สพป.สรุินทร์ เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

35 นายทรงพล อารมณเ์ย็น บ้านวังพา สพป.สงขลา เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

36 นางวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ชุมชนบ้านแก้งคร้าหนองไผ ่ สพป.ชัยภูมเิขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

37 นายประภาส กองจันทร์ ศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

38 นายบัญชา ยุทธไธสง ชุมชนบ้านชนบท สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

39 นายบัญชา วงค์เสนา บ้านม่วง สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

40 นายพิษณ ุ วิจารจิตต ์ บ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

41 นายอะห์หมดั สาและ บ้านเกาะจัน สพป.ปัตตานีเขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

42 นางอโนมา สมันต์ศร ี บ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

43 นางสาวรัษฎากร อัครจันทร ์ วัดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.เช่ียวชาญ 

44 นายสันต ิ สิงหาพรม บ้านหนองไผล่้อม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 

45 นายภูชิต ผ่องแผ้ว บ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 

46 นางอมรรัตน ์ ไทยประสงค ์
บ้านวังเสมา 

(พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 

47 นางสาวเฉลมิ รัตน์แก้ว บ้านล าซิง สพป.สงขลา เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 

48 นางอุษา มู่เก็ม สังวาลย์วิท 2 สพป.สงขลา เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 

49 นางศริทิพย์ ทะสะระ บ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

50 นายเทวิล ศรีสองเมือง แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 

51 นางพิศสมัย วงษา วัดบ้านสระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 

52 นายเอกวัส ทมากสุก วัดทา่เม็ด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 

53 นางสาวสุภตัร พุทธานุกูล บ้านควนมุด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 

54 นางสาวศศิธร ช่วยสงค์ วัดดอนมะปราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ผอ.เช่ียวชาญ 

55 นางสาวนปภา สิงห์โพธิ์ทอง บ้านดอนตูม สพป.บุรีรมัย์ เขต 4 ผอ.เชี่ยวชาญ 

56 นางพุทธรักษ ์ สุภาทิพย ์ บ้านค ามืด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ผอ.เช่ียวชาญ 

57 นายสัญญา ศรีสุข บ้านหนองคู สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 ผอ.เช่ียวชาญ 

58 นางนีระภา วิริยะบณัฑิต บ้านซ าตาโตง สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 ผอ.เช่ียวชาญ 

59 นายจ านงค ์ เพียกขุนทด บ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 ผอ.เช่ียวชาญ 

60 นายเฉลมิยศ พุทธา ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผอ.เช่ียวชาญ 

61 นางปุณยวีร ์ จิตศรัทธา บ้านอาจสามารถ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ผอ.เช่ียวชาญ 

62 นางพีรภาว ์ บุญเพลิง 
อนุบาลเมืองนครนายก 

(ศรีประชานคร) สพป.นครนายก ผอ.เช่ียวชาญ 

63 นางสาวกุลธิดา อ่อนมี ชุมชนวัดเทพมงคล สพป.สิงห์บุร ี ผอ.เช่ียวชาญ 

64 นางสาวรินนา ราชชารี บ้านปราถนาด ี สพป.บึงกาฬ ผอ.เช่ียวชาญ 

65 นางสาวศรสีุดา พุทธรักษา ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค ์ สพป.อ านาจเจริญ ผอ.เช่ียวชาญ 

66 นายวิชัย มานะพิมพ ์ อนุบาลอ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ ผอ.เช่ียวชาญ 

67 นางชรินรัตน ์ จิตตสโุภ วัดยางช้าย สพป.อ่างทอง ผอ.เช่ียวชาญ 

68 นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์ บ้านโคกกลาง สพป.กระบี ่ ผอ.เช่ียวชาญ 

69 นางสุณ ี อยู่เจริญ วัดโคกยาง สพป.กระบี ่ ผอ.เช่ียวชาญ 

70 นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห ์ กศน.อ.บ้านโพธ์ิ กศน.จ.ฉะเชิงเทรา ผอ.เช่ียวชาญ 

71 นางสาวขวัญตา  ดอนศรีจันทร กศน.ด่านมะขามเตีย้ กศน.จ.กาญจนบรุ ี ผอ.เช่ียวชาญ 

72 นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ผอ.เช่ียวชาญ 

73 นางบัญชาลักษณ ์ ลือสวัสดิ ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ผอ.เช่ียวชาญ 

74 นายประสิทธ์ิ วัชรินทร์พร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ผอ.เช่ียวชาญ 
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         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
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