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การอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

ชื่อ – สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา หน่วยงานที่ให้การพัฒนา 
จำนวน

ชั่วโมงท่ีรับ
การพัฒนา 

ครูมันทนี   บุญฤทธิ์ วรรณศิลป์ในหัวใจครูสู่การสร้างยุวกวี สโมสรยุวกวี   สมาคมเทพศรี
กวีศิลป์ 24 

การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ 9  วิชาสามัญของนักเรียน 

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรีจ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 60 
นางอารี   การสมธร เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 18 
ครูปฐมาวดี   คุ้มภัย เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 
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อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 18 
ครูธีรกานต์   ขะชาตย์ เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 18 
ครูอธิท   วรปัญญากุล เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 18 
ครูพัลลภา   พันธ์จันทร์แม้น การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมในการสอบ o-net การ
พัฒนาการ 

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
16 

การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ  9  วิชาสามัญของนักเรียน 

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 
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อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 50 
ครูนิรชา   อุ่นทรัพย์ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การ

พัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   สู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ 
กรุงเทพมหานคร 

16 

เล่นอย่างไรให้ได้เรียนรู้ เทคนิคการ
ออกแบบเกม เพื่อการเรียนรูใน
ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

Avani Atrium Hotel 
กรุงเทพมหานคร 16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

 อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 50 
ครูธีรวีร์   แพบัว การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ  9  วิชาสามัญของนักเรียน 

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุร จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 
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อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 34 
ครูพรรณนิภา   กลิ้งอินทร์ การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ  9  วิชาสามัญของนักเรียน 

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร  และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 34 
ครูฐิติพร   จันทร์หอม วรรณศิลป์ในหัวใจครูสู่การสร้างยุวกวี 

 
โรงเรียนแสงวิทยา 

16 

 กิจกรรมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู  ปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8 

การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ  9  วิชาสามัญของนักเรียน 

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 
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อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 58 
ครุนภาพร  แดนตะเคียน วรรณศิลป์ในหัวใจครูสู่การสร้างยุวกวี สโมสรยุวกวี   สมาคมเทพศรี

กวีศิลป์ 
16 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมในการสอบ o-net การ
พัฒนาการ 

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 50 
ครูวรรณภา   หมวกอ่ิม การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA   และ  9  วิชาสามัญของ
นักเรียน 

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 34 
ครูหทัยรัตน์   ศรีประเสริฐ การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา

16 
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ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ  9  วิชาสามัญของนักเรียน 

หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียน
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต 3 24 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี   จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 58 
ครูวิริยาภรณ์   จนจันทึก การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ  9  วิชาสามัญของนักเรียน 

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

 อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 34 
ครูรัตนา   โพธิ์งาม เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 
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อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 18 
นางสาวบุศรินทร์   เปลี่ยนสิน
ไชย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงสร้างการอ่านออก เขียนได้ คิด
เลขเป็น 

หอประชุมเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุรี  

 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอน
เวชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพ่ือการมี
งานทำในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

รวม  
นางสาวจิรนันท์   แก้วดำ - - - 

รวม 
- 
 

นางอรสุมา   ถาวรสุขอนันตื การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศต
วาษท่ี  21 และทักษะการเรียนรู้ของ
ครูมัธยมศึกตอนปลาย   

โรงแรมวังสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร 

12 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ  รุ่นที่ 45 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

27 

รวม 39 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

 

ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 

1. นางวรรณา   ธงชัย  

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สสวท 18 

2.นางศรศมน  มรุตัณฑ์ - - - - 
3.น.ส.มะลิวัลย์ เลี้ยงศิร ิ - - - - 
4.น.ส.รสริน   ตัญญวงษ์ 

 
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

5.นางกาญจนี เหลืองวัฒน
นันท์  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

6.นางสาวปาณิสรา   
ระษารักษ์ 

- - - - 

7.นางวิภาภรณ์   คำลือชัย - - - - 
8.นางสาวฮัสน๊ะฮ์   มุ่ง
มาตร์ 

เลขที่ 
61502/2562 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว เมื่อวันที่ 
4–6 เม.ย. 62 

สสวท 18 

9.นายวรรธน    จำปาทอง 
 

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
10.นางสาวจิตราพร    โล
หาชีวะ  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

11.น.ส.ชุติมา  ประภัสสร
พิทยา 

 

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

12.นายศุภพร   ตรี
ไพชยนต์ศักดิ์  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

13.นายยุรนันท์    อัตตะ
สาระ 

- - - - 

14.นางวรรษมล   พุ่มมริ
นทร์  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

15.น.ส.ยุพดี เข็มอนุสุข 
อิสมัญ  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

16.น.ส.จิรนันท์   สวุรรณ
ชัยรบ  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

17.นายวิญญ์   แสงสด - - - - 
18.นางสาวยุพิน   ตุ่นเฮ้า - - - - 
19.น.ส.ภัทรวรินทร์    
ประทิน  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

20.นายพัฒนพงศ์   มีสม
ยุทธ์ 

 
โครงการสุจริตไทย สร้างสังคมให้
โปร่งใสและเป็นธรรม 

บริษัทสุจริตไทย 
   

6 

21.นางสาวอัจฉริตา  จิต
สกุลชัย 

เลขที่ 
97911/2562 

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา

สสวท 18 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
(เลขท่ีเกียรติ
บัตร) 

การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว 

เลขที่ 
62233/2562 
(เลขท่ีเกียรติ
บัตร) 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรม
ครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน  เมื่อ
วันที่ 7–10 มี.ค. 62 

สสวท 24 

22.นางปิยะนุช   เงินวิเศษ 

 

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สสวท 18 

 

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สสวท 24 

23.นางสาวเจนจิรา   แจ้ง
มาก 

 

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สสวท 18 

 

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สสวท 24 

  การพัฒนาหลักสูตรสานศึกษา ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร 6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
และการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

24.นางสาวเวธกา  ชุม
ทอง 

- - - - 

25.นางสาวขนิษา  สะโด
อยู่ 

- - - - 

26.นางสาวปิยวรรณ  ศรี
อุดม 

- - - - 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 374 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 14.38 
 
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

ชื่อ-สกุล วันที่ เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

1.นางวรรณา   ธงชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ก.ย. 62 
 
 

การเตรียมความพร้อมสำหรับ
การประเมิน ภายนอก รอบสี่ ปี 
พ.ศ. 2562 
 

สมาคมผู้บริหารโรงรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

6 
 
 

20-26  
ก.ย. 62 

การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี แบบ
ออนไลน์ 
 

สสวท 
 

20 
 

3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชูทิศ   
จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 

2.นางศรศมน  มรุตัณฑ์ 
 
 
 
 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 
 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 
 

6 
 

3.น.ส.มะลิวัลย์  เลี้ยงศิร ิ
 
 
 
 
 
 
 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

5 ต.ค.62 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการจัด การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาการมีงานทำในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

6 
 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 
 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 
 

6 
 

4.นางสาวรสริน 
ตัญญวงษ์ 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

7 - 9  
ต.ค. 62 

วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์
โอลิมปิกวิชาการ 
 

สอวน 
 

24 
 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

5.นางกาญจนี    
เหลืองวัฒนนันท์ 13-14  

ก.ค. 62 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการคิด
ขั้นสูงของนักเรียน 

โรงเรียนคณะราษฎร์
บำรุง/สพฐ 

12 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

6.น.ส.ปาณิสรา ระษา
รักษ์ 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-17 ม.ค. 
63 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คณิตศาสตร์) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  
 จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

7.นางวิภาภรณ์   คำลือ
ชัย 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

5 ต.ค.62 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการจัด การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาการมีงานทำในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

29 พ.ย.62 
 

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบ
บรรยาย การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ครั้งที่ 6 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

8.น.ส.ฮัสน๊ะฮ์   มุ่งมาตร์ 
 
 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-17 ม.ค. 
63 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คณิตศาสตร์) 
 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 
 

6 

9.นายวรรธน    จำปา
ทอง 24-27  

พ.ค. 62 

วิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 1และ 2  และ
คณิตศาสตร์  ตามแนวทาง
โปรแกรมเสริม  พสวท. 

ม.เกษตรศาสตร์ 
สพฐ/สสวท 

24 

25-27  
มิ.ย. 62 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 18 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-17 ม.ค. 
63 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คณิตศาสตร์) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

10.น.ส.จิตราพร   โลหา
ชีวะ 19-20  

ส.ค. 62 

วิทยากรวิพากษ์โครงงาน สาขา
คณิตศาสตร์โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฯ
เครือข่ายภาคกลางตอนบน 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี/
สพฐ 

12 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
11.นางสาวชุติมา  
 ประภัสสรพิทยา 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-18  
ต.ค. 62 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน,PLC 
เพ่ือพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้น
เรียนอนุกรม SOLO เพ่ือสอน
และประเมินความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้, แก่นแท้วิชาชีพ
คร ู

EDUCA 
 

6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ 
  จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

12.นายศุภพร     
ตรีไพชยนต์ศักดิ์ 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

13.นายยุรนันท์    อัตตะ
สาระ 

25-27  
มิ.ย. 62 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 18 

29-30  
ส.ค. 62 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ EP  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

จังหวัดระยอง 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

12 

13-14 
 ธ.ค.62 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ EP ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

จ.กาญจนบุรี 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

12 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
จังหวัดจันทบุรี 

14.นางวรรษมล   พุ่มมริ
นทร์ 8-10 ส.ค. 62 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

จ.กาญจนบุรี 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

18 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

15.น.ส.ยุพดี เข็มอนุสุข 
อิสมัญ 

3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-17 ม.ค. 
63 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คณิตศาสตร์) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

16.น.ส.จิรนันท์  สวุรรณ
ชัยรบ 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

17.นายวิญญ์   แสงสด 
4 ต.ค. 62 

วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

12 – 17 
 ต.ค. 62 

อบรมบุคลาการทางการลูกเสือ 
วิชา บุกเบิก 

ค่ายหลวงบ้านไร่  
จังหวัดราชบุรี 

36 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
26-30  
เม.ย. 63 

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
วิชา การจัดค่ายพักแรม 

ค่ายลูกเสือสาริกา  
จ.นครนายก 

30 

18.น.ส.ยุพิน   ตุ่นเฮ้า 
3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  
 จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 
 

6 

19.น.ส.ภัทรวรินทร์    
ประทิน 

3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 
 

6 

20.นายพัฒนพงศ์   
มีสมยุทธ์ 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  
 จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

21.น.ส.อัจฉริตา  
จิตสกุลชัย 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  
 จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

22.นางปิยะนุช   เงิน
วิเศษ 21 ก.ค. 62 

ครูแกนนำที่ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตาม โครงการอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 
น้อมเกล้า สพม.3 

6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 

3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

23.น.ส.เจนจิรา   แจ้ง
มาก 8-10 ส.ค. 62 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

จ.กาญจนบุรี 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

18 

3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-17 ม.ค. 
63 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คณิตศาสตร์) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

24.น.ส.เวธกา  ชุมทอง 
4 ต.ค. 62 

วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

25.น.ส.ขนิษฐา  สะโดอยู่ 
23 ม.ค. 63 

"บวร" ร่วมใจสร้างชุมชน
คุณธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
26.น.ส.ปิยวรรณ  ศรีอุดม 

9-10  
พ.ย. 62 

การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

โรงแรม ทีเค พาเลซ 
แอนด์ 
คอนเวชั่น /สพม.3 

12 

23 ม.ค. 63 
"บวร" ร่วมใจสร้างชุมชน
คุณธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 698 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 26.85 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางนวรัตน์  พินนอก การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางวาสนา  กองรส การฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้
ให้แก่วิทยากร ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี 
(หลักสูตร เคมีเชิงฟิสิกส์) 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มูลนิธิ สอวน. สสวท. 

22 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางสาววรรณิภา  เฉลิม
หมู่ 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

นายธวัชชัย  เพ็ชนี การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางลัดดา  ทองมั่น การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางพรพิมล  ส้มทอง การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

สพฐ. และมูลนิธิศภุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 

20 

นายนันทวัฒน์  ไวยบุญญา การอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้
วิทยากร ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี 
(หลักสูตร เคมีวิเคราะห์) 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอ
วน. 22 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์ หลักสูตรการอบรมครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่องตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ 
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

24 

หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่องขนส่งทันใจ ลื่นไถลไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ 
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

18 

นางสาวสุภาพร  สมาน
เกียรติ์ 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายเอกชัย  วิลามาศ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

24 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ม่วง
กรุง 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางภัทรมล  สุกรีวนัส การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางสาวพชรกมล  พูลลาย การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์
กุล 

การอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้
วิทยากร ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี 
(หลักสูตร เคมีวิเคราะห์) 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอ
วน. 22 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางณัฐมน  สุชัยรัตน์ หลักสูตรการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 

หลักสูตรการพัฒนาครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

24 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 

นายสรรพสิทธิ์  โกศล การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายฐิติไชย  อรรถวิลัย การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

24 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

นางเตือนใจ  ตรีบุบผา การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุง การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศกึษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางทิพธญา  สิตตะวิบุล การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางสาวสายทิพย์ ณ เวียง
จันทร์ 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางรินดา  ตรงดี การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายวรรธนชาติ  แก้วนุช การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางสาวเบญจวรรณ  
ปราโมทย ์

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์
ศร ี

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายวศิน  คล้ายบรรเลง การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

นางสาวนิชาภา พัฒน์วิชัย
โชต ิ

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 992 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 33.07 

 
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางวาสนา  กองรส การจัดกิจกรรมการอบรมค่าย
วิทยาศาสตร์พลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ศูนย์วังดุมเมาท์เทนแคมป์ 
18 

นางสาววรรณิภา  เฉลิม
หมู่ 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการวัน
สันติภาพสากลภายใต้หัวข้อเรื่อง “สติ
และสมาธิ : วิถีสู่สันติภาพ” 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

6 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาพุทธบริหาร
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

42 

นางพรพิมล  ส้มทอง การศึกษาดูงานด้านอากาศยาน ณ 
ประเทศสิงคโปร์ 

สสวท. ,บริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท โรลส์-รอยซ์ 
(ประเทศไทย) 

18 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นายนันทวัฒน์  ไวยบุญญา โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพ่ือมีงานทำในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา 

6 

นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์ อบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และ
คณิตศาสตร์ตามแนวทางโปรแกรม
เสริม พสวท. 

คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและ 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

24 

ค่ายชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 14 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6 

นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและ
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจ
ไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” 

คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

6 

ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน 
Digital Literacy ณ วันที่ 3/29/2020 
ด้วยคะแนนผ่าน 90% 

สพม.42 
6 

การอบรมการวัดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 

กศน.อุบลราชธานี 
 

6 

การอบรมครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
หัวข้อการเป็นพลลเมืองอินเตอร์เน็ต
อย่างมีวามรับผิดชอบ 

Dtac 
6 

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ผานโครง
การ Thailand Massive Open 
Online Course (การศึกษาแบบเปิด 
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต) 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 

ระบบสารสนเทศกับการจัดการความร
ูในยุคดิจิทัล (10 ชม.) ผานโครงการ 
Thailand Massive Open Online 

โครงการภาครัฐ บริษัทไม
โครซอฟท (ประเทศไทย) 
จํากัด 

10 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

Course (การศึกษาแบบเปิด เพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต) 

นางภัทรมล  สุกรีวนัส อบรมค่ายพ่ีนำน้องรักษ์น้ำ ตามแนว
พระราชดำริ 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

32 

อบรมโครงการ Envi Mission “ค่าย
วัฒนธรรมรักษ์น้ำ” รุ่นที่ 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักเรียน 

สพฐ., SMTE, โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคกลาง
ตอนบน, โรงเรียนคณะ
ราษฏร์บำรุงปทุมธานี 

16 

นางสาวพชรกมล  พูลลาย หลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้แอปพลิเคชัน 
Zipgrade และ Kahoot 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์
กุล 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ
ด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรกรรมการกลาง 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 

6 

นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง หลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 27-
1-2562 

คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 12 

นางณัฐมน  สุชัยรัตน์ การอบรมโครงการวิจัยและพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมปล่อยของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

3 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ 
E-Learning จากก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 
8 

หลักสูตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) แบบ
ออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การ

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

ออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 รุ่นที่ 
3 
การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital 
Literacy 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
42 

18 

นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

18 

นางทิพธญา  สิตตะวิบุล ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่
โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน 

การไฟฟ้าฝ่ายผิตแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสพฐ 

24 

อบรม GLOBE Zika Project (การ
ประชุมปฏิบัติการ GLOBE Habitat 
Mapper ) 

สสวท. 
12 

นางสาวเบญจวรรณ 
ปราโมทย ์

ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่
โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน 

การไฟฟ้าฝ่ายผิตแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสพฐ 

24 

นายวศิน  คล้ายบรรเลง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การทำโครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและ 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 

ประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการ
ข้าราชการครู สควค. 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนและการสร้างแรง
บันดาลใจ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 

การอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 8 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
6 

นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะ ประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการ
ข้าราชการครู สควค. 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 429 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 14.3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

ชื่อ-สกุล 
รหัส

หลักสูตร 
เรื่องท่ีรับการพัฒนา 

หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

1.  นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

2.  นางน้ำทิพย์  มหานิยม 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

3.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

4.  นางพัลลภา  กมลพันธ์ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

5.  นายรณวริทธิ์  ขะชาตย์ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

6.  นายมานพ  เอกจริยวงศ์ - - - - 
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ชื่อ-สกุล 
รหัส

หลักสูตร 
เรื่องท่ีรับการพัฒนา 

หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

7.  ว่าที่ ร.ต. ศักดา  สาพิมาน 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

8.  น.ส.เพ็ญทิพย์ สี
คร้าม 

- - - - 

9.  นางศุภลักษณ์ จัน
ทนวงษ์ 

- - - - 

10.  นายธีรการณ์ สุ
สุขเสียง 

- - - - 

11.  นายธีร์วรัตม์ รุจ
ธนวิชญ ์

- - - - 

12.  น.ส.รดามณี  สายพัฒนะ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 

13.  นางเตือนใจ  ประเสริฐ
ศรี 

    

14.  นายภัทรพันธุ์  ลาภเกิน     

15.  นางสิทธิรัตน์ วงษ์ชุม
กาญจน์ 

62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 

16.  น.ส.สุมาลี  จริวัฒถิรเดช 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 
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ชื่อ-สกุล 
รหัส

หลักสูตร 
เรื่องท่ีรับการพัฒนา 

หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

17.  นายทศพล  อินน้ำคบ - - - - 
18.  น.ส.วิจิตรา   ศรีเขื่อน
แก้ว 

- - - - 

19.  น.ส.สริิรัตน์ พาลีเดช - - - - 
20.  น.ส.ผกามาศ  เพชรรัตน์ - - - - 
21.  นายธีรภัทร สรรคพงษ์ - - - - 
22.  น.ส.เกศกาญจน์  ปรีชา
ชาญ 

- - - - 

23.  นารีรัตน์  ดิษฐลักษณะ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 

24.  นายธีรภัทร  กระจ่าง
แสง 

- - - - 

25.  นางรุ่งนภา  ชมภูราช 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 

26.  นายธิติเดช  ชมภูราช - - - - 
27.  นายปองผล  วิชาดี - - - - 
28.  นายชุมพล  บุญมั่น - - - - 
รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

220 

ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 7.9 
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การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข 

การอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม
สำหรับประเมินภายนอกรอบ 4 พ.ศ. 
2562 

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 6 

การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่การออกแบบจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

การอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านน้อย   
จ. พระนครศรีอยุธยา 

สนง. การท่องเที่ยวและ
กีฬา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

18 

การอบรมศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

นางน้ำทิพย์  มหานิยม 

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
ในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
3 

6 

สุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นางศิริวรรณ  ประสงค์ 

หลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นางพัลลภา  กมลพันธ์ 

หลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นายรณวริทธิ์  ขะชาตย์ 
หลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม

ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย 6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

อบจ.พระนครศรีอยุธยา 24 

นายมานพ  เอกจริยวงศ์ 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย 6 

ว่าที่ ร.ต. ศักดา  สาพิมาน 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

สำเร็จการอบรมหลักสูตรครูกับการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอน
เพศวิถีศึกษา  
:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – 
Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้
สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

22 

ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร
และการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

6 

น.ส.เพ็ญทิพย์ สีคร้าม 

การอบรมและพัฒนาบุคลากรการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

นางศุภลักษณ์ จันทนวงษ์ 

การอบรมและพัฒนาบุคลากรการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

นายธีรการณ์ สุสุขเสียง 

การพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม
ภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนต้นแบบ
ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม สพฐ. 

สำนักงานเขตพ่ืนที่
การศึกษา  
เขต 3 

12 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ ์

การอบรมและพัฒนาบุคลากรการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

น.ส.รดามณี  สายพัฒนะ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
3 

8 

ผ่านการทดสอบ E Learningหลักสูตร
สำหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย 

โครงการเครือข่ายสุจริต
ไทย 

6 

ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องใน
โอกาส              มหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทยปลูก
ต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน  

โครงการรวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน 

6 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
รหัสหลักสูตร 62037 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

20 

สำเร็จการศึกษาในรายวิชา เครื่องมือ
ออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8 

อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร
และการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

6 

อบรมหลักสูตรออนไลน์ CHULA 
MOOC On campus ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่การออกแบบและจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระสังคมฯ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8 

ผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

นางเตือนใจ  ประเสริฐศรี 

ครูในการเปลี่ยนผ่านยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

สถาบันเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

6 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
อย่างนั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

นายภัทรพันธุ์  ลาภเกิน 

การอบรมและพัฒนาบุคลากรการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

นางอวยพร  วงศ์ประดิษฐ์ 

    การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษา โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ( กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
3 

8 

การอบรมหลักสูตรออนไลน เรื่อง  
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร
และการสอน แหงประเทศ
ไทย 

6 

หลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

น.ส.สุมาลี  จรวิัฒถิรเดช 

หลักสูตรสำหนับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

อบรมและศึกษาดูงานอาสาช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

นายทศพล  อินน้ำคบ 

การพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม
ภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนต้นแบบ
ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม สพฐ. 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
3 

6 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

น.ส.วิจิตรา   ศรีเขื่อนแก้ว 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

น.ส.สิริรัตน ์ พาลีเดช 

ครูปล่อยของ #สังคม 
บริษัทอักษรเจริญทัศน์ 
อจท. ร่วมกับ โครงการครู
ปล่อยของ โดยเพจ inskru 

7.30 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ สพม.3 
ตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
3 

6 

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรตัว
คูณเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรม
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ 

กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

18 

การอบรมและพัฒนาบุคลากร“การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

น.ส.ผกามาศ เพชรรัตน์ 
การอบรมและพัฒนาบุคลากร“การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม” 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

นายธีรภัทร  สรรคพงษ์ 

การอบรมและพัฒนาบุคลากร“การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

น.ส.เกศกาญจน์   
ปรีชาชาญ 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ  
   E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

บริษัทอักษรเจริญทัศน์ 6 

หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต 12 

นารีรัตน์  ดิษฐลักษณะ 

วิทยากรกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เคารพสิทธิ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวและการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung 
Career Discovery “ค้นพบตัวเอง 
ค้นพบอาชีพ” 

บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทร
นิคส์ จำกัด 

7 

อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร
และการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

6 

อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่การออกแบบและจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นายธีรภัทร  กระจ่างแสง 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

นางรุ่งนภา ชมภูราช 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ  
E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 
 
 

6 ชั่วโมง 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร 
และการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

6 

อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

การจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ 
“ประวัติศาสตร์ศิลปะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

6 

นายธิติเดช ชมภูราช 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ 
E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

นายปองพล  วิชาดี 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นายชุมพล  บุญมั่น 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
600 ชั่วโมง 
30 นาที 

ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 
21.42 
ชั่วโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

ชื่อ-สกุล 
รหัส

หลักสูตร 
เรื่องท่ีรับการพัฒนา 

หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

นายพงษ์พันธ์ ติ
ยะบุตร 

62037 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศ
ไทย  
   -  หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภ 
นิมิตรแห่งประเทศไทย 

20 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 20 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 1.43 

 
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

นายสันติราษฎร์ เรียนงาม การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นางสาวชมัยพร   พืชกมุทร   

โครงการนำนักกีฬาเข้าสู่ระบบ
การศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล 

สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตกทม 

6 

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและผู้
ตัดสินกรีฑาขั้นพ้ืนฐานประจำปี 2562  

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ( กรุง
เก่า ) 

 
20 

ประเมินมาตรฐานคุณภาพการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ( ครูผู้สอน 
)  ระดับดีเยี่ยม “ กิจกรรมหนึ่งงาน  
หนึ่งวิชา  หนึ่งหน่วย “ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
6 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ 
E  learning  จาก 
www.Thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

 
6 

นางวิจิตร ดัดเพชร 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นางนาฏนลิน  จุลโมกข์ 

การอบรม English Communication 
in Daily Life II 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นางมรรษวรรณ สุภานันท์ 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 6 

นายพิภพ  วัดกิ่ง 

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและผู้
ตัดสินกรีฑาขั้นพ้ืนฐานประจำปี
การศึกษา 2562 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 40 

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต
ระดับชาติ ขั้นต้น class 3 

การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

40 

นายสุนทร บุญเอียด เรื่องการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล อบจ. 12 



 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 6 

 
 
 
 
นายพงษ์พันธ์ ติยะบุตร 
 

อบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับ
การประเมินภายนอก รอบสี่ ปี พ.ศ.
2562 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

การอบรม English communication 
in Daily Life II 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

8 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นายพรเทพ  บุณยกุล 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นางวันวิวาห์  พิพัฒน์เยาว์กุล 

อบรม English Communication in 
Daily Life II 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน 

6 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ
ด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรกรรมการคุมสอบ 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 

6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ
ด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรกรรมการกลาง 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 

6 

สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ
เครือข่ายสุจริตไทย ผ่านระบบ E-
Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 

6 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุเมธี  ศรีสุข   

การอบรมผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล สหพันธ์บาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย 

8 

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกรีฑาข้ัน
พ้ืนฐาน 

อบจ.พระนครศรีอยุธยา 
40 

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตตองขั้นพื้นฐาน 
Leve 1 รุ่น 2 

สมาคมกีฬาเปตองแห่ง
ประเทศไทย 

24 

การอบรมครูพัฒนาทักษะพื้นฐานและ
ตัดสินกรีฑาประเภทลาน 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นางสาวตุราณีย์  เจ้าทรัพย์ 
การอบรม English communication 
in Daily Life II 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย 

6 

ว่าที่ร้อยตรีอุรุพงษ์  จันทราชา การอบรม English Communication 
in Daily Life II 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

พัฒนาทักษะพื้นฐานและการตัดสิน
กรีฑา ประเภทลาน 

ศูนย์ฯสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

8 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย 

6 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 354 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 25.29 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

นางสาลินี  .เพ็งอุดม 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

20 

    
    
    

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู  

 
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

นายสิรภพ  ทองอร่าม 

การอบรมตามกิจกรรม“ชี้ทางศิลป์”แด่
ครูสู่เยาวชน ครั้งที่ 2 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การ

มหาชน) 

24 

การอบรม “เตรียมความพร้อมสำหรับ
การประเมินภายนอก รอบสี่ ปี พ.ศ.

2562 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

การอบรมโครงการ “ทักษะศิลป์
สร้างสรรค์” ครั้งที่ 17 (การปั้น

สร้างสรรค)์ 

ชมรมศิษย์เก่าศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

นายอุทิศ  พิณพาทย์
เพราะ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพ่ือมีงานทำในยุคไทย

แลนด์ 4.0 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษา 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 
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นางจุฑามาศ  ทอง
อร่าม 

การอบรมตามกิจกรรม “ชี้ทางศิลป์ แด่
ครูสู่เยาวชน ครั้งที่ 2 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การ

มหาชน) 

24 

การอบรมโครงการ “ทักษะศิลป์
สร้างสรรค์” ครั้งที่ 16 (การวาดภาพด้วย

ดินสอสี) 
 

16 

การอบรมโครงการ “ทักษะศิลป์
สร้างสรรค์” ครั้งที่ 17 (การปั้น

สร้างสรรค)์ 

ชมรมศิษย์เก่าศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนา
นาถ  ธนทัตนันทโชติ 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้ง
ที่ ๑ 

“งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
ไทย” 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
6 

อบรมครูนาฏศิลป์เครือข่าย ครั้งที่ 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 24 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

นายพนม  บุญมางำ 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัตธรรมกาชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
มูลนิธืศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

20 

ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 1.25 
 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ  รอด
คำ 

การเตรียมความพร้อมสำหรับ
กาประเมินภายนอก รอบสี่  
ปี พ.ศ. 2562 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6 

สุจริตไทย สำหรับข้าราชการ 
จาก www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
เพ่ือมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา 

6 

นายมงคล จิ๋วเชย 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพ่ือมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ 
จัดการศึกษามัธยมศึกษา 

6 

การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร
และ 
การสอนแห่งประเทศไทย 

6 

http://www.thaihonesty.org/
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สุจริตไทย ผ่านระบบ E-
Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 
6 

นายศุภกร การสมบัติ 

การสร้างอินโฟกราฟิก
เบื้องต้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
เพ่ือมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 

6 

นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์ 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 
ขั้นความรู้ทั่วไป 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนประตูชัย 

24 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนประตูชัย 

24 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
เพ่ือมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 

6 

สุจริตไทย ผ่านระบบ  
E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

นายชัยวัฒน์  ศรีไทย 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพ่ือมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 

6 

นางผกาพันธ์ โชตินิสากรณ์ 
สุจริตไทย ผ่านระบบ  
E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้ว  
สุจริตไทย ผ่านระบบ  
E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

นางสาวศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม 
สุจริตไทย ผ่านระบบ E-
Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

นางสาวเจนจิรา  เทวัญรัมย์ 
สุจริตไทย ผ่านระบบ E-
Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

http://www.thaihonesty.org/
http://www.thaihonesty.org/
http://www.thaihonesty.org/
http://www.thaihonesty.org/
http://www.thaihonesty.org/
http://www.thaihonesty.org/
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

นางสาวสุนันทา  เกษมสวัสดิ์ 
การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์สาวนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

สำนักงานป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

6 

นางสาวสุนันทา  เกษมสวัสดิ์
(ต่อ) 

ประจำปี 2563   
Has successfully 
attended English 
Communication in Daily 
Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้น
ความรู้ทั่วไป 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนประตูชัย 

24 

อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนประตูชัย 

24 

นางสมใจ  คลังวิจิตร 

คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ัน
พ้ืนฐาน (Introduction to 
Computer Information 
science 

กระทรวงอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม 

12 

สุจริตไทย ผ่านระบบ E-
Learning  
จาก www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง 
 
 
 

อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้น
ความรู้ทั่วไป 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนประตูชัย 

24 

อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนประตูชัย 

24 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5 

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 

สุจริตไทย สำหรับข้าราชการ 
จาก www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

 
 
 
 
 

http://www.thaihonesty.org/
http://www.thaihonesty.org/
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

ชื่อ-สกุล 
รหัส
หลักสูตร 

เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นายสุเมธ รัมมะเกษ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกากาศ 
สำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา 

สพฐ ร่วมกับสถาบันศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

20 

นางสาวสมกมล หมั่นวิชา 62037 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกากาศ 
สำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา 

สพฐ ร่วมกับสถาบันศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

20 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

40 

ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 2 
 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางสาวจรินทร์ทิพย์ สิงห์
เอ้ย 

การสัมมนาการกำกับ นิเทศติดตาม 
และการแสดงผลงานครู (CLE) 

สพม. 3 8 

นายสุเมธ รัมมะเกษ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AFS Spirit 
for Regional Meeting 2019 
ประจำปี 2562 

AFS Thailand 24 

กิจกรรม Workshop นวัตกรรมเพ่ือ
ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

คณะสหวิทยาการ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

8 

นางสาวชยานุตย์ เจริญกิจ 
การอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย 
ประจำปี 2562 

สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สุพรรณบุรี 

20 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นายยุทธนา ขันธวิธิ 

การใช้และผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

“กิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งวิชา หนึ่ง
หน่วย” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8 

นางสาวรัชฎาภรณ์ ผิว
นวล 

การใช้และผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศีอยุธยา 

16 

 
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการกับท้องถิ่น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศีอยุธยา 

 
16 

นางวรากร นัยพร 
จัดกิจกรรมอบรมภาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน English 
Communication in Daily Life II 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

นางวิมล ขันธมาศ 

เป็นหัวหน้าโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูสู่มืออาชีพ จัดกิจกรรม
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน English 
Communication in Daily Life II 
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

นางสิรธิมา เจตนาพิทักษ์
กุล 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามแนวทางการปฏิบัติของ
โรงเรียน 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นางนิตยา จริตธรรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามแนวทางการปฏิบัติของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นางสาวสมกมล หมั่นวิชา 
การอบรมเรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับความม่ันคง 

สถาบันส่งเสริมความม่ันคง
ของชาติ 

6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

อบรมการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่
การประเมิน สมศ. รอบ ภ 

โรงเรียนภาชี “สุนทร
วิทยานุกูล” 

6 

จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนภาชี “สุนทร
วิทยานุกูล” 

6 

การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
โรงเรียนภาชี “สุนทร
วิทยานุกูล” 

12 

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

สพฐ.(มูลนิธิศุภนิมิต) 20 

นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์ 

Part of operations team during 
the English language skills 
project, “Phonics Clinic” 

วัดพระญาติการาม 6 

Has participated in AYW 
Crossword Competition 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

Has organized English and 
Aventure Camp 2019 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 18 

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ (ครูผู้สอน) ดีมาก “กิจกรรม 
หนึ่งคน หนึ่งวิชา หนึ่งหน่วย” 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย - 

อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ครูที่
ปรึกษา) ระดับดีเยี่ยม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย - 

นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ 

การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 16 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ
สอน Task-Based Language 
Instruction (TBLT) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

การอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษสู่ยุค Education 4.0: 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ 

16 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พระนครศรีอยุธยา 
สถานที:่ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

นายกรวิชญ์ นาพุฒา 

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ศัพท์
ทะลุ อ่านทะลวง 

CHULA MOOC 6 

การออกเสียงภาษาอังกฤษและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 

CMU MOOC 6 

นางสาวชนิษต์ณภัค คุ้มอ่ิม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English 
for communication) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 

นางสาวดวงแก้ว สุหลง 

เป็นคณะทำงานในโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูสู่มืออาชีพ ในการจัด
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน English 
Communication in Daily Life 
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยา
วิทยาลัย 

6 

นางสาวอาสยา อินทโชติ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ การออกแบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ครูผู้สอนดีมาก 
“กิจกรรมหนึ่งคน หนึ่งวิชา หนึ่ง
หน่วย” 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย - 

นางสาวมณีณดา แท่นมณี 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
Korean Studies workshop for 
Non-Korean Educators 2019 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.สงขลานค
ริทร์ 

24 

“กิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งวิชา หนึ่ง
หน่วย” ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย - 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางสาวกรรณิการ์ สุข
เกษม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัด
ค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการกับ
ท้องถิ่น” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

“Concentrated Language 
Encounters” English Litercy 
Project (Model III) 
 

สพม. 3 37 

นางสาวกชกร สะราคำ 
“Concentrated Language 
Encounters” English Litercy 
Project (Model III) 

สพม. 3 37 

นางสาวรังสิมา ชมจำปี 

การใช้และผลิตสื่อ เพ่ือการใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการกับท้องถิ่น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

นายอดิศักดิ์ นุชประยูร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปฟ
ลิเคชั่นเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

21 

นายพงศธร แสนช่าง 
แกนนำการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
C.L.E. 

โรตารี 
6 

นางสาวณัฐณิชา ขาวบุบ
ผา 

แกนนำการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
C.L.E. 

โรตารี 
6 

นางสาวสิเรียม แซหมื่อ 
อบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย 
ประจำปี2562 

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สุพรรณบุรี 

18 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 523 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 13.41 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

- 
 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ว ด ป. 
อบรม 

เรื่องท่ีอบรม สถานที่อบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

1.นางสาวสุวิมล 
ถนอมนิล 

9-11 พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็ม
ศึกษา สำหรับ
ครูผู้สอน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

สสวท.และสพฐ. 18 

3 ก.ย. 
2562 

การอบรม การเตรียม
ความพร้อมสำหรับ
การประเมินภายนอก 
รอบสี่ ปี 2562 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ.อยุธยา 

6 

18 ก.ย. 
2562 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการตาม
โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active 
Learning) ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 

สพม.3 6 

2. นายกิตติพัฒน์ 
สงวนงาม 

13 ม.ค. 
63 

ประชุมรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อการพัฒนา
ระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 
5 ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

สมศ. 6 

3.นายสุวพัฒน์ 
สงวนงาม 

17-20 
พ.ค. 
2562 

อบรมสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะ

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

24 
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เต็มศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.นางสาวนิภาพร  
แสงไพโรจน์ 

9-11 พ.ค.
62 

การอบรมครูด้วย
ระบบทางไกลสะเต็ม
ศึกษา  
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สสวท./สพฐ. 18 

18 ก.ย.62 

ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตาม
โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติ
จริง 
 (Active Learning) 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้  

สพม.3 8 

5.ว่าที่ร.ต.เชาวริ
นทร์ ดีฉาย 

28 เม.ย. 
2562  

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบแอนิ
เมชั่น 
ด้วยโปรแกรม Adobe 
Animate 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8 

29 เม.ย. 
– 2 พ.ค. 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติ “การ
อบรม Fabrication 
lab สำหรับวิศวกร
ผู้ช่วยในสถานศึกษา/
แหล่งเรียนรู้” 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

32 

9-11 พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

18 

25-26 
พ.ค. 
2562 

อบรมผู้นำเครือข่าย
โครงการ “เพาะกาย
ทุกวัน สดใสทุกวัน” 

สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 

16 
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1 มิ.ย. 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตภาพยนตร์สั้น 
ในรูปแบบ Viral Clip 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

8 

13-14 
ก.ค. 2562  

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล
สำหรับนักเรียน 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ 

16 

8 ต.ค. 
2562 

การถ่ายภาพเบื้องต้น 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

4 

8 ต.ค. 
2562 

เทคโนโลยีทาง
ภาพถ่ายเพ่ือการ
สื่อสาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 64 

8 ต.ค. 
2562 

การสร้างวีดิทัศน์
สำหรับรายวิชา  
MOOC (VideoX-
Thai) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

6 

6.นางสาวเมทินี  
นิชี 

9-11 พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็ม
ศึกษา สำหรับ
ครูผู้สอน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

สสวท.และสพฐ. 18 

17 
มีนาคม 
2562 

การถ่ายภาพเบื้องต้น 

โครงการ Thailand 
Massive Open Online 
Course  
(การศึกษาแบบเปิดเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต) 

8 

7.นายพรเทพ ตรี
สิทธิ์ 

9-11 พ.ค. 
62 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สสวท 18 

มี.ค. 2563 
อบรมออนไลน์เรื่อง 
การถายภาพเบื้องตน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

6 
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(Basic 
Photography) 

ก.พ. 
2563 

อบรมออนไลน์เรื่อง หุ
นยนตเคลื่อนที่ขนาด
เล็กควบคุมดวยไมโค
รคอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

12 

8.นางสาวนนท
กาล รูปเอี่ยม 17-20 

พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สาหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา 
สพฐ.187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

32 

9.นายพชรพล 
พลธี 17-20 

พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สาหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนยฝ์ึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา 
สพฐ.187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

32 

10.นางสาวชล
ธารา ทรัพย์สิน
พันธ์ 

17-20 
พฤษภาคม
2562 

หลักสูตรการอบรมครู
ด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง ตรวจพันธุ์ทัน
ด่วน 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

24 

17 
มีนาคม 
2562 

การถ่ายภาพเบื้องต้น 

โครงการ Thailand 
Massive Open Online 
Course  
(การศึกษาแบบเปิดเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต) 

8 

11.นายณรงค์ชัย  
หล่อประเสริฐ 

9-11 พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

18 

17 
มีนาคม 
2562 

การถ่ายภาพเบื้องต้น 
โครงการ Thailand 
Massive Open Online 
Course  

8 
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(การศึกษาแบบเปิดเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต) 

28 เม.ย. 
2562  

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบแอนิ
เมชั่น 
ด้วยโปรแกรม Adobe 
Animate 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8 

12.ว่าที่ร้อยตรี
หญิงปวิดา  จัน
ทะขาล 

17-20 
พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สาหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา 
สพฐ.187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

32 

13.นางกันยารัตน์  
ศรีวงค์วรรณ 17-20 

พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

24 

5 ก.ค. 
2562 

โครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพ่ือมีงานทำ
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

6 

14.นางรัชนา  
แสงเปล่งปลั่ง 17-20 

พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

24 

15.นายจิรัฏฐ์  
แย้มประดิษฐ์ 17-20 

พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

24 
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กลุ่มงานแนะแนว 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

- 
 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ 
อยุธยา 

การอบรม “งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้ง
ที่ 5” 

ม.แม่ฟ้าหลวง 8 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยาครูแนะ
แนว” 

ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8 

นางสุกัญญา เทียนคำ 
ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่ ม.เกษตรศาสตร์ 8 
ถอดรหัสแผนอาชีพ ม.กรุงเทพฯ 8 

นางสาววิมล  พรรณนิคม 
ศึกษาดูงานและสัมมนา “การบริหารด้วยความ
ศรัทธาในวิชาชีพ” ณ ประเทศเวียดนาม  ปี
การศึกษา 2562 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

24 

 
 ผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการของเครือข่าย
สุจริตไทย 

กรรมการเครือข่ายสุจิต
ไทย 

6 

 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัว 
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภ
นิมิต 
แห่งประเทศไทย 

8 

นางพัชรีรัตน์ เชื้อพันธ์ 

การอบรมศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

การอบรม “ครูแนะแนวกับทิศทางการ
อุดมศึกษายุคใหม่” 

ม.เกษตรศาสตร์ 8 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยาครูแนะ
แนว” 

ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8 

นางสุมาลี  สาระสันต์ English Communication in Daily Life II 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

8 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่ 
ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 
ครั้งที่ 31 

8 

จิตวิทยาครูแนะแนว 
ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8 

นางสาววันวิสา  ชีพเป็น
สุข 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโครงการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน 

สพม.3 8 

ถอดรหัสแผนอาชีพ ม.กรุงเทพฯ 8 

ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่ 
ม.เกษตรศาสตร์ร่วมกับ 
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 

8 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วย
บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
กรรมการคุมสอบ 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

8 

นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ย 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโครงการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน 

สพม.3 8 

ถอดรหัสแผนอาชีพ ม.กรุงเทพฯ 8 

ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่ 
ม.เกษตรศาสตร์ร่วมกับ 
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 

8 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วย
บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
กรรมการคุมสอบ 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

8 

    
รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 182 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 26 
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กลุ่มงานห้องสมุด 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

- 
 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


