
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาก 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการและวิทยฐานะช านากการพิเศษ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทย
ฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๒๖ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
อบรมระหว่าง  วันที่ ๒๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ข้อมูลส าคัญ) 
1.ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านากการพิเศษ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

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

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 3,500 บาท 
 

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online)  
- การอบรมผ่านระบบออนไลน์ อบรมผ่านระบบ 

ZOOM โดยจะส่งลิงค์การอบรมใน Line กลุ่ม  
- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 21 

ก.พ. 66 – 10 มี.ค. 66  ช าระค่าลงทะเบียนผ่าน 
QR CODE  เมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้วส่งหลักฐาน
การโอนเงิน และแจ้งที่อยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสาร
ประกอบการอบรมใน Line กลุ่ม 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่ง
เป็นไฟล์ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อยแล้ว (หน้าปก ค าน า 
สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็น
ชื่อ นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เริ่มส่งงาน
ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 66 – 20 มี.ค. 66  ส่งที่  
Mail :withaya.hcd@gmail.com  

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือ
ยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือ
ว่าสละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 

 

QR Code เข้ากลุ่มLine 126 

QR Code ช าระเงินระยะ 126 



ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯวิทยฐานะ 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  
 

ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 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 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริ หารจัดการ

สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ  

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ  

2.1   การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
2.2   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัก   
2.3   การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  
2.4   กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
3.1  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
3.2   วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
3.3   การมีจิตส านึก ความมุ่งม่ัน การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 

 3. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วย บทน า เนื้อ
เรื่อง   สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3  ตามล าดับ 
รวมกัน  ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ระยะ 126 

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา 08.30 – 16.00 น 
ณ  ห้อง 20๑ ชั้น ๒ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(ออนไลน์) 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นายวีระศักดิ์ ส าราญเนตร เรณูนครวิทยานุกลู สพม.นพครพนม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

2 นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 

มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

3 นางสาวภัสนาราวรรณ กุลทอง ดัดดรุณ ี สพม.ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

4 นายไพรตัน์ นิ่มบัว เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 สพม.ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

5 นางวาสนา คงแก้ว กะเปอร์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

6 นางวรรณา เวียงแก้ว พระนาราย ์ สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

7 นายสุนทร พริกจ ารูญ โคกกระท้อนกิตตวิุฒิวิทยา สพม.สระบรุ ี ผอ.ช านาญการพเิศษ 

8 นางสาวกานดาภร สารพรภญิโญ วัดโพธิ์ทัยมณ ี(ศิริพรรณพิทยา) สพป.เพชรบุร ีเขต 1 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

9 นางสาวมยุรี แสนสุข บ้านดอนมะขาม สพป.เพชรบุร ีเขต 1 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

10 นางสาวทัศนีย์ ภูมภิักดิ ์ บ้านหมื่นจิต สพป.ชลบุร ีเขต 1 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

11 นางปรารถนา แซ่ตั้ง ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

12 นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์ วังจระเข ้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

13 นางสาวจิราภรณ์ เจรญิเช้ือ บ้านหุบพริก สพป.ราชบุร ีเขต 1 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

14 นางสาวปัทมาพร บัวชุ่ม บ้านแม่กระต๋อม สพป.แพร ่เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

15 นางจตุพร จันแดง บ้านพรุเตย สพป.ตรัง เขต ๒ ผอ.ช านาญการพเิศษ 

16 นายอภิชาต ธิมาชัย ละเมาะ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

17 นายกณิกนันต์ สุริยกานต ์ ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที ่52 สพป.อุทัยธาน ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

18 นายเอกประทมุ มาศบ ารุง บ้านควนประ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

19 นางรดีพร เจริญสุข ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม2 สพป.จันทบุร ีเขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

20 นางสาวปวีณ์ทิพย์ อ้นล าพอง วัดโปรยฝน สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

21 นายศราวุธ สุวรรณวรบญุ บ้านโคกสเิหรง สพป.สงขลา เขต 3 ผอ.ช านาญการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

22 นายแผน โสดาโคตร บ้านภูดินพัฒนา สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

23 นายฤทธิชัย บัลลังค ์ หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

24 นายชัยพงศ์ รักษาวงศ์ วัดกระดังงา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

25 นางสาวกัญญา ยอดแก้ว บ้านชุมขลิง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

26 นายสระพงษ์ สร้อยเพชร เมืองยาง”คุรุราษฎร์อุทิศ” สพป.นครราชสีมา เขต 7 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

27 นางสาวอุษณี กล้าณรงค ์ วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง ผอ.ช านาญการพเิศษ 

28 นางอุทุมพร จันทร์ประวัต ิ บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

29 นางสาวสลุาวรรณ์ เสวตจันทร ์ บ้านหาดจิก สพป. ระนอง ผอ.ช านาญการพเิศษ 

30 นายศักดิ์รินทร์ โชติพฤกษ์ บ้านคลองเงิน สพป. ระนอง ผอ.ช านาญการพเิศษ 

31 นายสิทธิเดช แดงเพ็ง วัดอ่าวใหญ ่ สพป.ตราด ผอ.ช านาญการพเิศษ 
 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 

                 

         

             

                        (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


