
ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ครู เร่ืองกำรอบรม ผู้จัดอบรม สถำนท่ีอบรม วันท่ี
จ ำนวน

ช่ัวโมง
หมำยเหตุ

1 ครูธีรวีร์ แพบัว การเรียนการสอนยุค IT สถาบันการจัดการ สถาบันการจัดการ 6

การศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัญญาภิวัฒน์ ปัญญาภิวัฒน์ 18

การแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูครูภาษาไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 6

โรงเรียนสุจริต พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

30

การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

2 ครูอำรี กำรสมธร การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

3 ครูปฐมำวดี คุ้มภัย การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

การอบรมครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

ภำษำไทย



4 ครูมันทนี บุญฤทธ์ิ การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

การสร้างส่ือออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8

5 ครูธีรกำนต์ ขะชำตย์ การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

6 ครูอธิป วรปัญญำกุล การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและการวิเคราะห์

แบบทดสอบโดยใช้เทคโนโลยี”
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา31 ก.ค. 2563 –   1 ส.ค. 256312

7 ครูพัลลภำ พันธ์ุจันทร์แม้น การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน :  ช้ันมัธยมศึกษาชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศีอยุธยา 8



8
ครูอรสุมำ ถำวรสุขอนันต์

ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

รายบุคคล (Habitscan – Types of Learners) บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด ออนไลน์ 20

การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน :  ช้ันมัธยมศึกษาชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศีอยุธยา 8

9 ครูวัชนันท์ เพ่งสุข
การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

10 ครูพรรณนิภำ กล้ิงอินทร์ การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังข้อสอบภายใต้โครงการ

โครงการจัดสอบปลายปีด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนโดย 

สพฐ. ส าหรับนักเรียน

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 รายวิชาภาษาไทย

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 326 ส.ค.2563 8

การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน :  ช้ันมัธยมศึกษาชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศีอยุธยา 8

11 ครูรัตนำ โพธ์ิงำม การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12



อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

12 ครูวรรณภำ หมวกอ่ิม การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประจ าปี 2563โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

การบริหารและน าการเปล่ียนแปลง สถาบันการจัดการ  ปัญญาภิวัฒน์สถาบันการจัดการ  ปัญญาภิวัฒน์ 8

ศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC สถาบันการจัดการ  ปัญญาภิวัฒน์สถาบันการจัดการ  ปัญญาภิวัฒน์ 8

สัมมนาฝ่าวิกฤตการศึกษาค้นหาอาชีพในยุคดิจิทัล สถาบันการจัดการ  ปัญญาภิวัฒน์สถาบันการจัดการ  ปัญญาภิวัฒน์ 12

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8

13 ครูหทัยรัตน์ ศรีประเสริฐ การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

14 ครูฐิติพร จันทร์หอม การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประจ าปี 2563โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

15 ครูวิริยำภรณ์ จนจันทึก การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

16

ครูนภำพร แดนตะเคียน การลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย

20



อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

17 ครูบุศรินทร์ เปล่ียนสินไชย การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

อบรมการพัฒนาการเงิน การบัญชีและพัสดุ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8
อบรมยกระดับการจัดการเรียนรู้ 

 เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนภาษาไทย อักษรเจริญทัศน์ อักษรเจริญทัศน์ 3

18 ครูจิรนันท์ แก้วด ำ การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ประจ าปี 2563

โรงเรีียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 8

19 ครูวรรษพน  เยำวสังข์ อบรมเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ สสวท. สสวท. 12



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ครู เร่ืองกำรอบรม ผู้จัดอบรม สถำนท่ีอบรม วันท่ี
จ ำนวน

ช่ัวโมง
หมำยเหตุ

1 นางวรรณา  ธงชัย
การอบรมการทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ผ่านระบบการประชุม
สพฐ อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 6

การอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย(คณิตศาสตร์)
สสวท. อบรมออนไลน์ 29 กันยายน 2563 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

2 นางศรศมน  มรุตัณฑ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 6

3 นางสาวมะลิวัลย์  เล้ียงศิริ
การอบรมการทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ผ่านระบบการประชุม
สพฐ อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

การสร้างส่ือวีดีโอด้วยโปรแกรมCorel Video Studio Pro X8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5 เม.ย. 64 6

4 นางสาวรสริน  ตัญวงษ์ มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พิชิตพีชคณิต CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 พฤษภาคม 2563 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เปิดมิติเรขาคณิต CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 31 พฤษภาคม 2563 6

คณิตศำสตร์



การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4 มิถุนายน 2563 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :พร้อมสู้สู่แคลคูลัส CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิถุนายน 2563 6
การอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย(คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 29 กันยายน 2563 12

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเคร่ืองคิดเลข

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บ. คาสิโอ มาร์เก็ตต้ิง อบรมออนไลน์ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 14

5 นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4 มิ.ย. 63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา

 ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

อบรมยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

คณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) บริษัท อักษร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด อบรมออนไลน์ 7 ธ.ค. 63 3

วิทยากรกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Rally Mathematics โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5 เม.ย. 64 6

การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหารข้อมูล ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อบรมออนไลน์ -  (ออนไลน์) 3

การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะในการเขียนหนังสือราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อบรมออนไลน์ -  (ออนไลน์) 3

6 นางวิภาภรณ์  ค าลือชัย
การอบรมการทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ผ่านระบบการประชุม
สพฐ อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 6

การอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย(คณิตศาสตร์)
สสวท. อบรมออนไลน์ 29 กันยายน 2563 12



อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

การวิจัยเบ้ืองต้น 2 โรงเรียนปทุมคงคา อบรมออนไลน์ 10 มิ.ย.63 6

วิถี "New Normal" ชีวิตปกติวิถีใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมเพีี่ือการศึกษา

ร้อยเอ็ด

อบรมออนไลน์ 11 มิ.ย.63 6

ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล

(Habitscan - Types of Learners)
บริษัท นวัตกรรม

สร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด
อบรมออนไลน์ 17 ต.ค. 63-18 ม.ค.64 20

การสร้างสีีี่ือวีดีโอด้วยโปรแกรม

 Corel Video Studio Pro X8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5 เม.ย.64 6

เตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตาม

กรอบCEFR โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 เม.ย.64 6

7 นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 7-28 ก.ย. 63 12

ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ส าหรับครูพ่ี

เล้ียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างวันท่ี 8-10 มี.ค.63 สสวท. อบรมออนไลน์ 30 ก.ย. 63 18

การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ข้ันความรู้ช้ันสูง A.T.C.
ส านักงานลูกเสือจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดลาด

ชะโด
23-29 พ.ย. 63 96



การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

การอบรมเชิงปฏีิบัติการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านด้านการ

วัดผลประเมินผลการสร้างข้อสอบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 21 ม.ค.64 6

8 นายวรรธน  จ าปาทอง

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :ตรีโกณทะลุมิติ CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :พร้อมสู้สู่แคลคูลัส CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6
ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล

(Habitscan - Types of Learners)
บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์

การศึกษา จ ากัด
อบรมออนไลน์ 17 ต.ค. 63-18 ม.ค.64 20

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

การอบรมเชิงปฏีิบัติการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านด้านการ

วัดผลประเมินผลการสร้างข้อสอบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 21 ม.ค.64 6

9 นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะ มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พิชิตพีชคณิต CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 พฤษภาคม 2563 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เปิดมิติเรขาคณิต CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 31 พฤษภาคม 2563 6
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :พร้อมสู้สู่แคลคูลัส CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

Project Based Learning (PBL) สพฐ. มหาวิทยาลัยมหิดล 24-25 สิงหาคม 2563 12



วิทยากรวิพากษ์โครงงานนักเรียน สพฐ. โรงเรียนสตรีวิทยา 23-24 กันยายน 2563 12
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 7-28 ก.ย. 63 12

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเคร่ืองคิดเลข

วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บ. คาสิโอ มาร์เก็ตต้ิง อบรมออนไลน์ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 14

10 ชุติมา  ประภัสสรพิทยา

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 7-28 ก.ย. 63 12

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) สพฐ. อบรมออนไลน์ 14 ก.พ. 64 20

11 นายศุภพร  ตรีไพชยนต๋ศักด์ิ

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลด

ความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
สพฐ. อบรมออนไลน์ 27 ก.ค. 63 6



การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

12 นางวรรษมล  พุ่มมรินทร์ ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไวรัส COVID-19 กศน. อบรมออนไลน์ 28 มีนาคม 2563 6
การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 สสวท. อบรมออนไลน์ 8-10 พ.ค. 2563 20

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อบรมออนไลน์ 12 พฤษภาคม 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :พร้อมสู้สู่แคลคูลัส CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :ตรีโกณทะลุมิติ CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เร่ืองจ าเป็นในความน่าจะเป็น CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

ภาษาอาหรับเบ้ืองต้น CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6
การอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น สสวท. อบรมออนไลน์ 25 กันยายน 2563 18

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 7-28 ก.ย. 63 12

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6



การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) สพฐ. อบรมออนไลน์ 14 ก.พ. 64 20

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเคร่ืองคิดเลขวิทยาศาสตร์

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตต้ิง

(ประเทศไทย) จ ากัด
อบรมออนไลน์ 27-28 ก.พ. 64 12

13 นายยุรนันท์  อัตตะสาระ

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

14 นางสาวยุพดี เข็มอนุสุข  อิสมัญผ่านการทดสอบวัดความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไวรัส COVID-19 กศน. อบรมออนไลน์ 28 มีนาคม 2563 6
การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล

(Habitscan - Types of Learners)
บริษัท นวัตกรรม

สร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด
อบรมออนไลน์ 17 ต.ค. 63-18 ม.ค.64 20

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 7-28 ก.ย. 63 12

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6



15 นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบ

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 7-28 ก.ย. 63 12

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) สพฐ. อบรมออนไลน์ 14 ก.พ. 64 20

16 นายวิญญ์  แสงสด

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

การอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

 กิจกรรมส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์เพ่ือยกระดับการศึกษา

ไทย ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้

สพฐ./มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์

คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร
8-9 สิงหาคม 63 30

17 นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้า

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6



การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :พร้อมสู้สู่แคลคูลัส CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :ตรีโกณทะลุมิติ CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เร่ืองจ าเป็นในความน่าจะเป็น CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 7-28 ก.ย. 63 12

18 นางสาวรณภร  ประภัสสโรทัย

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :ตรีโกณทะลุมิติ CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 7-28 ก.ย. 63 12

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8) สพฐ. อบรมออนไลน์ 8 ก.พ. 64 20

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) สพฐ. อบรมออนไลน์ 14 ก.พ. 64 20

การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุค

ใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน คุรุสภา อบรมออนไลน์ 23 ม.ค.64 12

19 นายพัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6



การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลด

ความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
สพฐ. อบรมออนไลน์ 27 ก.ค. 63 6

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

20 นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัย

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลส าหรับครูพ่ีเล้ียง ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สสวท. อบรมออนไลน์ 19-22 มี.ค. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :ตรีโกณทะลุมิติ CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เร่ืองจ าเป็นในความน่าจะเป็น CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6
การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8) สพฐ. อบรมออนไลน์ 8 ก.พ. 64 20

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) สพฐ. อบรมออนไลน์ 14 ก.พ. 64 20



21 นางปิยะนุช  เงินวิเศษ

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 7-28 ก.ย. 63 12

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) สพฐ. อบรมออนไลน์ 14 ก.พ. 64 20

22 นางสาวเจนจิรา  แจ้งมาก

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อบรมออนไลน์ 12 พฤษภาคม 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :พร้อมสู้สู่แคลคูลัส CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต :ตรีโกณทะลุมิติ CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เร่ืองจ าเป็นในความน่าจะเป็น CHULA MOOC อบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6
การอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น สสวท. อบรมออนไลน์ 25 กันยายน 2563 18



วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (คณิตศาสตร์) สสวท. อบรมออนไลน์ 7-28 ก.ย. 63 12

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8) สพฐ. อบรมออนไลน์ 8 ก.พ. 64 20

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) สพฐ. อบรมออนไลน์ 14 ก.พ. 64 20

การอบรมเชิงปฏีิบัติการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านด้านการ

วัดผลประเมินผลการสร้างข้อสอบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 21 ม.ค.64 6

การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุค

ใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐานนอกช้ัน

เรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน
คุรุสภา อบรมออนไลน์ 23 ม.ค.64 12

การสร้างส่ือวีดีโอด้วยโปรแกรมCorel Video Studio Pro X8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5 เม.ย. 64 6

23 นางสาวเวธกา  ชุมทอง ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไวรัส COVID-19 กศน. อบรมออนไลน์ 28 มีนาคม 2563 6
การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

โครงการพัฒนาจัดท าคลังข้อสอบปลายปีแนวทางข้อสอบมาตรฐานท่ี

พัฒนาข้ึนโดยสพฐ.ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2
สพม.3 อบรมออนไลน์ 24 สิงหาคม 2563 8



การสร้างส่ือวีดีโอด้วยโปรแกรมCorel Video Studio Pro X8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5 เม.ย. 64 6

24 นางสาวขนิษฐา  สะโดอยู่

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

25 นางสาวปิยวรรณ  ศรีอุดม

การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom"การอบรมครีูด้วยรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4 มิ.ย. 63 6

การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

26 ว่าท่ีร้อยตรีเฉลิมพล  แหวนทองโครงการการสร้างส่ือและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนปากเกร็ด 1 - 5 พค. 63 20
การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล
สพฐ. อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

หลักสูตรคณิตศาสตร์ เพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21สสวท.และมหาวิทยาลัยราชภัฎ อบรมออนไลน์ 18 - 19 มิ.ย. 63 20

การใช้โปรแกรม Google Meet เพ่ือการจัดการเรียนออนไลน์ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนปากเกร็ด 3 สค. 63 6
การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6



ยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอจท. อบรมออนไลน์ 7 ธค. 63 3

หลีักสูตร Google Meet ส าหรับการประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ อบรมออนไลน์ 12 ธค. 63 3

27 นางสาวสุนิธี  พุ่มจุ่น
การอบรมเชีิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ครู
เร่ืองกำรอบรม ผู้จัดอบรม สถำนท่ีอบรม วันท่ี

จ ำนวน

ช่ัวโมง
หมำยเหตุ

การอบรมหลักสูตรครูผู้สอนด้วยระบบออนไลน์มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมออนไลน์

3 - 24 

ก.ย. 2563
18

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-16) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 6

การอบรมหลักสูตรครูผู้สอนด้วยระบบออนไลน์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ)
สสวท. อบรมออนไลน์

7 – 28 ก.ย.  

2563
18

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมหลักสูตรครูผู้สอนด้วยระบบออนไลน์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ)

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมออนไลน์

7 – 28 ก.ย.  

2563
18

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-16) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 6

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1 นางนวรัตน์  พินนอก

2 นางลัดดา  ทองม่ัน



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-16) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  

Google Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

3 นางวาสนา  กองรส

4 นางสาววรรณิภา  เฉลิมหมู่

5 นายธวัชชัย  เพ็ชนี

2 นางลัดดา  ทองม่ัน



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมหลักสูตรครูผู้สอนด้วยระบบออนไลน์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ)

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมออนไลน์

7 – 28 ก.ย.  

2563
18

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 242491 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

6 นางเตือนใจ  ตรีบุบผา

7 นางพรพิมล  ส้มทอง

8 นายนันทวัตน์  ไวยบุญญา



กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม โดยใช้

หลักการวิธีการด าเนินงานของGLOBE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

อบรมออนไลน์ 20 ส.ค. 2563 6

ผ่านการทดสอบการประเมินผลออนไลน์ เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา อบรมออนไลน์ 11 พ.ค. 2563 1

ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เร่ืองความรู้พ้ืนฐาน

เก่ียวกับ google Application
โรงเรียนสามพรานวิทยา อบรมออนไลน์ 14 พ.ค. 2563 1

การทดสอบความรู้เก่ียวกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน

สารบรรณ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมเพ่ือการศึกษา

ร้อยเอ็ด

อบรมออนไลน์ 13 พ.ค. 2563 1

ผ่านการทดสอบความรู้เก่ียวกับ กล้องโทรทรรศน์ ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมเพ่ือกการศึกษา

ร้อยเอ็ด

อบรมออนไลน์ 15 พ.ค.2563 1

ทดสอบความรู้อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองมหัศจรรย์พืชสมุนไพร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

สมุทรปราการ

อบรมออนไลน์ 21 ส.ค.2563 1

ผ่านการทดสอบความรู้เร่ือง การวัดและประเมินผล ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อบรมออนไลน์ 15 พ.ย. 2563 1

ผ่านการเรียนออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาด

ทางดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมออนไลน์ 13 เม.ย.2563 1

9 นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม โดยใช้

หลักการวิธีการด าเนินงานของGLOBE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

อบรมออนไลน์ 20 ส.ค. 2563 6

Introduction to smart grid จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 20 ก.ค. 2563 6

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-16) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

9 นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์

10 นางสาวสุภาพร  สมานเกียรต์ิ

11 นายเอกชัย  วิลามาศ



การอบรมหลักสูตรครูผู้สอนด้วยระบบออนไลน์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ)

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมออนไลน์

7 – 28 ก.ย.  

2563
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

หลักสูตร ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมออนไลน์ 14 ม.ค. 2564 20

ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล
บริษัท นวัตกรรม

สร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด
อบรมออนไลน์ 13 ธ.ค. 2563 20

โครงสร้างสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

สู่ระดับเพชร
กศจ พระนครศรีอยุธยา 22 ก.ย. 2563 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

12 นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ

13 ว่าท่ี ร.ต.อดุลย์  ม่วงกรุง

14 นางภัทรมล  สุกรีวนัส



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย

ส านักงานกรรมการสถานศึ

กาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับมูลนิธิ

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

28 เม.ย. 2564 20

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-16) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 6

ผ่านการทดสอบประเมินผลออนไลน์ เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

โรงเรียนบ้านนาระยะ

พัฒนาส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษา

ประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1

จังหวัดชัยภูมิ

อบรมออนไลน์ 10 พ.ค. 2563 1

ผ่านการทดสอบควมรู้เก่ียวกับ กล้องโทรทัศน์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมเพ่ือการศึกษา

ร้อยเอ็ด

อบรมออนไลน์ 14 พ.ค. 2563 1

ผ่านการทดสอบความรู้อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองมหัสจรรย์พืชสมุนไพร

โรงเรียนเทพสิรินทร์ 

สมุทรปราการ
อบรมออนไลน์ 12 ส.ค. 2563 1

15 นางสาวพชรกมล  พูลลาย

14 นางภัทรมล  สุกรีวนัส



ผ่านการทดสอบความรู้เบ่ืองต้น เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชย

ศึกษาคาร)ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

อบรมออนไลน์ 5 ก.ย. 2563 1

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4-5 ก.ย.2563 12

ผ่านการทดสอบความรู้เร่ือง การวัดและการประเมินผล ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต

 8

อบรมออนไลน์ 5 ธ.ค. 2563 1

ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือออนไลน์ด้วยโปรแกรม Coral 

VideoStudio Pro x8
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 3 ม.ย. 2564 6

อบรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 7 ม.ย. 2564 6

ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู 

PLC : Professional Learning Community ส าหรับครู

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษษประถมศึกษษ

เพชรบูรณ์ เขต 3

อบรมออนไลน์ 30 ม.ย. 2564 1

ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษษประถมศึกษษ

เพชรบูรณ์ เขต 3

อบรมออนไลน์ 30 ม.ย. 2564 1

ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู 

ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษษประถมศึกษษ

เพชรบูรณ์ เขต 3

อบรมออนไลน์ 30 ม.ย. 2564 1

15 นางสาวพชรกมล  พูลลาย



ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษษประถมศึกษษ

เพชรบูรณ์ เขต 3

อบรมออนไลน์ 30 ม.ย. 2564 1

ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู 

ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน (Classroom English Expressions)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษษประถมศึกษษ

เพชรบูรณ์ เขต 3

อบรมออนไลน์ 30 ม.ย. 2564 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

หลักสูตร ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมออนไลน์ 14 ม.ค. 2564 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-16) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

15 นางสาวพชรกมล  พูลลาย

16 นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล

17 นางสาวธัญพร  อักษรก่ิง



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์กิจกรรม

ส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์เพ่ือยกระดับการศึกษาไทย ตาม

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

อบรมออนไลน์ 8-9 ส.ค.2563 30

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุค

ใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน เน่ืองใน

งานวันครูคร้ังท่ี 64 พ.ศ. 2564

ส านักพัฒนาและส่งเสริม

วิชาชีพส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา

อบรมออนไลน์
23 ม.ค.-23 ก.พ.

 2564
12

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 4-5 มิ.ย. 2563 12

ประชุมสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจ าปี 2563
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย
อบรมออนไลน์ 25 มิ.ย. 2563 6

การอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น

สถาบันส่งเสริมการสอน   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

อบรมออนไลน์ 3-17 ก.ย. 2563 18

การอบรมออนไลน์หลักสูตร “ยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนวิทยาศาสตร์” (ระดับมัธยมศึกษา)

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคช่ัน 

จ ากัด (มหาชน)
อบรมออนไลน์ 12 ธ.ค. 2563 3

18 นางณัฐมน  สุชัยรัตน์

17 นางสาวธัญพร  อักษรก่ิง



การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือวีดิโอด้วยโปรแกรม Corel 

VideoStudio Pro X8
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 2 เม.ย. 2564 6

การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ตามกรอบ CEFR  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรมออนไลน์ 7 เม.ย. 2564 6

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

18 นางณัฐมน  สุชัยรัตน์

19 นายสรรพสิทธ์ิ  โกศล

20 นางสาวเสาวนีย์   บุญบ ารุง



การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel 

VideoStudio Pro X8
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2564 6

การอบรมเตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบ

วัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 เม.ย. 2564 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel 

VideoStudio Pro X8
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2564 6

24 นางรินดา  ตรงดี

21 นางทิพธญา  สิตตะวิบุล

22 นางสาวสายทิพย์ ณ เวียง

จันทร์

23 นายวรรธนชาติ  แก้วนุช



การอบรมเตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ CEFR
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 เม.ย. 2564 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel 

VideoStudio Pro X8
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2564 6

การอบรมเตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ CEFR
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 เม.ย. 2564 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมหลักสูตรครูผู้สอนด้วยระบบออนไลน์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ)

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมออนไลน์

7 – 28 ก.ย.  

2563
18

27 นายวศิน  คล้ายบรรเลง

24 นางรินดา  ตรงดี

25 นางสาวเบญจวรรณ 

ปราโมทย์

26 นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM

 Train the Trainer Program) คร้ังท่ี 172 ตอน “Physics it Easy 

by Conceptual Thinking ปรับการเรียนฟิสิกส์ให้ง่ายได้ด้วยการ

เปล่ียนกิจกรรมจากวัสดุอุปกรณ์รอบตัวเรา”

สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์
10 ต.ค. 2563 8

การพัฒนางานการเงิน การบัญชีและพัสดุ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 21 ธ.ค. 2563 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การอบรมหลักสูตรครูผู้สอนด้วยระบบออนไลน์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ)

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมออนไลน์

7 – 28 ก.ย.  

2563
18

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-16) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel 

VideoStudio Pro X8
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2564 6

27 นายวศิน  คล้ายบรรเลง

28 นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัย

โชติ

29 นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะ



การอบรมเตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ CEFR
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 เม.ย. 2564 6

การอบรมหลักสูตรครูผู้สอนด้วยระบบออนไลน์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ)

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมออนไลน์

7 – 28 ก.ย.  

2563
18

อบรมปฏิบัติการ “Project Based Learning (PBL) by Using 

Design and Innovative Thinking for the New Normal Era”
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 25 ส.ค. 2563 24

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM

 Train the Trainer Program) คร้ังท่ี 172 ตอน “Physics it Easy 

by Conceptual Thinking ปรับการเรียนฟิสิกส์ให้ง่ายได้ด้วยการ

เปล่ียนกิจกรรมจากวัสดุอุปกรณ์รอบตัวเรา”

สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์
10 ต.ค. 2563 8

ประชุมเชิงปฏิบัติการการท าโครงงานฟิสิกส์เพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน

ฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงแรมปรินซ์พาเลซ 8 พ.ย. 2563 16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

การฝึกอบรมครูประจ าช้ัน เพ่ือเป็นนักจิตวิทยาในสถานศึกษา
สมาคมแนะแนวแห่ง

ประเทศไทย

17-19 ก.ย. 

2563
32

การประชุมเชิมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครูต้นแบบการจัดการ

เรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2563

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

17-18 พ.ย. 

2563
24

30 นายเกรียงศักด์ิ  นิลประสิทธ์ิ

31 นางสาวสุลักขณา  ใจองอาจ

29 นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะ



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย  Google 

Classroom”
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2563 6

32 นายพรเทพ  ตรีสิทธ์ิ
การพัฒนาสมรรถนะครู : การจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชวัสดุท่ีเหลือ

ใชในทองถ่ินบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม ทางการศึกษา จ ากัดออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2563  20

33 นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พ.ค.63 6
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher 

(C๔T – ๘)

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (สสวท.) ออนไลน์ 12 พ.ค.2563 40
การบริหาจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ออนไลน์ 30 พ.ย. 2563 6

34 นางสาวเมทินี  นิชี บรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่  ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชา  วิทยาการค านวณฝ่ายบริหารโครงการริเร่ิม (ฝบคร.) สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แห่ง4–6 พ.ค. 63 20
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พ.ค.63 6
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เร่ือง การใช้งาน Google Classroom 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 6 มิถุนายน 2563
การออกแบบโมช่ันอินโฟกราฟิก

MOTION INFOGRAPHIC DESIGH

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

22-23 สิงหาคม

 2563 12

31 นางสาวสุลักขณา  ใจองอาจ



การบริหาจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ออนไลน์ 30 พ.ย. 2563 6
แนวทางการยกระดับ Gpas 5 Steps สู่การพัฒนานวัตกรรม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

24

มกราคม 2564 6

อบรมบทเรียนออนไลน์ เร่ือง วิทยาการค านวณและโค้ดด้ิงเบ้ืองต้น

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต1 8 มิ.ย.2563

35 นายไพโรจน์  รักอ่อน
เขารับการพัฒนาในหลักสูตรหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมือ

อาชีพดานการจัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอกช้ันเรียน 

และเทคโนโลยีเปนฐานเน่ืองในงานวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ. 2564

ส านักพัฒนาและส่งเสริม

วิชาชีพ ส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา

30 ม.ค.

ถึง

1 มี.ค.64 12

IPST: CS020หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน

 หลักสูตร ๑ (AI for Schools Level 1)

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (สสวท.) 30 พ.ย. 63

IPST: CS015อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูข้ันสูง วิทยาการข้อมูล (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)1 ธ.ค.63

36 นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 

ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามแนวสมรรถนะของ PISA 

รายวิชา วิทยาการค านวณ

ฝ่ายบริหารโครงการริเร่ิม 

(ฝบคร.) สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏท้ัง ๓๘ แห่ง 4–6 พ.ค. 63 20



อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 พ.ค.63 20

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการ

จบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาส าหรับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning)

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มี.ค.64 15

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรลดความเส่ียงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย 7 มี.ค.64 20

การสร้างช้ินงานจากโปรแกรมสามมิติ

ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 มิ.ย.2563

อบรมบทเรียนออนไลน์ เร่ือง วิทยาการค านวณและโค้ดด้ิงเบ้ืองต้น

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษ

าประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1 8 มิ.ย.2563
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจ าปีงบประมาณ

 2564

ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องค์กรการ

มหาชน) 28 ม.ค.64



37 นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 

ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามแนวสมรรถนะของ PISA 

รายวิชา วิทยาการค านวณ

ฝ่ายบริหารโครงการริเร่ิม 

(ฝบคร.) สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏท้ัง ๓๘ แห่ง 4–6 พ.ค. 63 20
การออกแบบโมช่ันอินโฟกราฟิก 

MOTION INFOGRAPHIC DESIGN

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

22-23 

สิงหาคม 2563 12

แนวทางการยกระดับ Gpas 5 Steps สู่การพัฒนานวัตกรรม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา

ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว.) เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

24 

มกราคม 2564 6

38 นายสุวพัฒน์  สงวนงาม การเขียนโปรแกรมภาษา Python

(Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) สสวท 31 ตุลาคม 2563 20

39 ว่าท่ีร้อยตรีเชาว์รินทร์  ดีฉาย อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปี 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย.2563 8

อมรมเชิงปฏิบัติการนักส่ือสารสุขภาวะส าหรับเด็ก

และเยาวชน โครงการ “รู้เท่าทันส่ือ รู้เท่าทันอนาคต” ประจ าปี 2563 สสส. / สสดย.

28 – 30 ส.ค. 

2563 36
อบรมผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ

รู้จัก ตระหนัก ป้องกัน “Cyber bullying”

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย

และสร้างสรรค์ 31 ต.ค. 2563 8
การพัฒนาตนเองในชุมชุนการเรียนรู้แบบออนไลน์

StarfishLabz

หลักสูตร การสร้างภาพยนตร์ส้ัน

บริษัทสตาร์ฟิช อินโนเวช่ัน

 จ ากัด 26 ม.ค. 2564 4



การพัฒนาตนเองในชุมชุนการเรียนรู้แบบออนไลน์

StarfishLabz

หลักสูตร วิทยาการค านวณและโค้ดด้ิง

บริษัทสตาร์ฟิช อินโนเวช่ัน

 จ ากัด 26 ม.ค. 2564 4

โครงการคลิกไอเดีย พลิกชุมชน

 ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ย่ังยืน”

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับกิจการพลังงาน 9 มี.ค. 2564 8
สัมมานาวิชาการ การพัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

ยุคใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 12 ก.ค. 2563 8
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้วยระบบออนไลน์ เร่ือง การใช้งาน Google classroom สพม.34 5 มิ.ย.2563 2
อบรมเรียนออนไลน์ เร่ือง วิทยาการค านวณ

และโค้ดด้ิงเบ้ืองต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8 มิ.ย.2563 2
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

 covid 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล สพฐ. 7 พ.ค. 2563 4
ร่วมกิจกรรม “ปิดเทอมน้ีมี SIX PACK Online” (45 –Day 

Challenge) สสส.

1 เม.ย.2563 – 

15 พ.ค. 2563 8

40 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาลอบรมออนไลนี์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 Coding online for Grade 7-9 teacher Zc4t-8Xสพฐ /สสวท 12 มิ.ย. 2563 20

41 นายพชรพล  พลธีอบรมออนไลนี์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 Coding online for Grade 7-9 teacher Zc4t-8Xสพฐ /สสวท 12 มิ.ย. 2563 20

42 นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เร่ือง การใช้งาน Google Classroom เพ่ือ

การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต

 34 5 มิ.ย. 63 8



สนับสนุนการด าเนินงานอบรมหลักสูตรเยาวชนเท่าทันทางการเงิน

สถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจ า

ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ

เพ่ือผู้บริโภค และศูนย์

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19-20

ธ.ค.63 16

43 นายกิตติพัฒน์ สงวนงาม
การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher 

Plus : C4T Plus-Python)

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 ส.ค. 

– 31 ต.ค.2563 20

การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus : 

C4T Plus- Scratch)

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 ส.ค. 

– 31 ต.ค.2563 20

44 นายณรงค์ชัย หล่อประเสริฐ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 เมษายน 63 8

การผลิตหนังส้ัน (short film production)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 6 เมษายน 63 6

การออกแบบ Infographic

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 7 เมษายน 63 8

ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ครู เร่ืองกำรอบรม ผู้จัดอบรม สถำนท่ีอบรม วันท่ี
จ ำนวน

ช่ัวโมง
หมำยเหตุ

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม



1 นางภัสราภรณ์ นาคสู่สุข
ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ืออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

รายบุคคล (Habitscan – Tyes of Learners) บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด ออนไลน์ 7มี.ค.64 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือออนไลน์ 

ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การประกันคุณภาพการ

ศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ออนไลน์ 24 มี.ค. 64 -

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

2 นางน้ าทิพย์ มหานิยม

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พฤษภาคม63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างส่ือออนไลน์ 

ด้วย Googie Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 ก.ย. 63 6

3

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการ

แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พฤษภาคม63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างส่ือออนไลน์ 

ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

นางพัลลภา กมลพันธ์



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

 ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 ก.ย. 63 6

4 นายรณวริทธ์ิ ขะชาตย์

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการ

แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พฤษภาคม63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างส่ือออนไลน์ 

ด้วย Googie Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 ก.ย. 63 6

5 นายมานพ เอกจริยวงค์

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พฤษภาคม63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างส่ือออนไลน์ 

ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 ก.ย. 63 6

6 ว่าท่ีร้อยตรีศักดา สาพิมาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาส าหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 25/03/63 15

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 22/08/63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/63 6

7 นางสาวเพ็ญทิพย์ สีคร้าม ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ืออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan – Tyes of Learners)บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด ออนไลน์ 7มี.ค.64 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายอาญา CHULA MOOC ออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 -

นางพัลลภา กมลพันธ์



การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16 ส.ค. 63 6

มหากาพย์สังคมน่ารู้ : กฎหมายและสังคมวิทยา CHULA MOOC ออนไลน์ 31 ส.ค. 63 -

หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายแพ่ง CHULA MOOC ออนไลน์ 30 ก.ย. 63 -

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

8 นางศุภลักษณ์ จันทนวงษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 ก.ย. 63 6

ศึกษาออนไลน์ (E-Book) และการทดสอบความรู้เร่ือง “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”กศน.จังหวัดนครปฐม ออนไลน์ 3 เม.ษ.64 -

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

9 นายธีรการณ์ สุสุขเสียง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 22 ส.ค. 63 6

อบรมการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจทัล เฝ้าระวัง และใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ ในมิติวัฒนธรรม ด้วนการเรียนการสอรออนไลน์ระบบเปิด CHULA MOOCกระทรวงวัฒนธรรม ออนไลน์ 30 ก.ย. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

10 นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ์ โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย ออนไลน์ 12 ก.ย. 63 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16 ส.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/63 6

11 นางสาวรดามณี สายพัฒนะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนา ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Habitscan – Types of Learnersบริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด ออนไลน์ 13 ก.ย. 63 20

ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านการประชุมทางไกลส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พฤษภาคม63 6

ครูผู้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างส่ือออนไลน์ Google Classroomโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5 มิถุนายน 63 12

ผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยผ่านการอบรมและทดสอบหลักสูตร Be Internet Awesome โดย Googleบริษัท Google ออนไลน์ 26 สิงหาคม 63 6

ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ออนไลน์ 19 พฤศจิกายน 63 6



ครูผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พฤศจิกายน 63 6

ผ่านการเรียนออนไลน์ โรคระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออนไลน์ 2 มกราคม 64 6

การพัฒนาศักยภาพการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด ผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ ส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 21 มีนาคม 64 24

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

12 นางเตือนใจ ประเสริฐศรี การลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ออนไลน์ 16 พ.ค. 63 20

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์(Economic Literacy)สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 22 ส.ค.63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

13 นายภัทรพันธ์ุ ลาภเกิน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พฤศจิกายน 63 6

14 นางสิทธิรัตน์ วงค์ชุมกาญจน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม ส านักงานคณะกรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 30 พฤศจิกายน 63 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พฤศจิกายน 63 6

15 นางสาวสุมาลี จริวัฒถิรเดช หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ม.ราชภัฎนครราชสีมา ออนไลน์ 2 พ.ค.63 6

การวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนบ้านป่าย่างใต้ ออนไลน์ 5 พ.ค.63 6

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พ.ค.63 6

การใช้งาน Google Apps for Education เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม.6 ออนไลน์ 9 พ.ค.63 6

การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย.63 12

การพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์(Economic Literacy)สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 22 ส.ค.63 6

การจัดการสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย.63 6



การเรียนการสอนสังคมศึกษาฯแบบออนไลน์ GPAS 5 steps สถาบันพัฒนาคุณภาพ(พว.) ออนไลน์ 5 ก.พ.63 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

16 นายทศพล อินน้ าคบ การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย.63 12

การพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์(Economic Literacy)สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16 ส.ค. 63 6

อบรมการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจทัล เฝ้าระวัง และใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ ในมิติวัฒนธรรม ด้วนการเรียนการสอรออนไลน์ระบบเปิด CHULA MOOCกระทรวงวัฒนธรรม ออนไลน์ 30 ก.ย. 63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

17 นางสาววิจิตรา ศรีเข่ือนแก้ว หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ 2 พ.ค. 63 20

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีท่ี 1-3 Coding Online for Grade 1-3 Teacher (C4T-6)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ 4 พ.ค. 63 12

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding Online for Grade 4-6 Teacher (C4T-7)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ 4 พ.ค. 63 12

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ 8 พ.ค. 63 20

กิจกรรมทางวิชาการ เน่ืองในโอกาสงานวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.2564 (รูปแบบออนไลน์)คุรุสภา ออนไลน์ 28 ม.ค. 64 20

มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : ภูมิศาสตร์ CHULA MOOC ออนไลน์ 30 พ.ย. 63 -

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย.63 6

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา16 ส.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

แผ่นดินไหว ธรณีพิโรธท่ีน่ากลัว (Earthquake – A horrow geohazard) CHULA MOOC ออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 -

การอบรมออนไลน์ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ระดับจัหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมออนไลน์ 23 ม.ค. 64 12

การอบรมออนไลน์ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ครูสอนสวดมนต์ รุ่นท่ี 7ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมออนไลน์ 27 มี.ค. 64 12

18 นางสาวสิริรัตน์ พาลีเดช การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12



แผ่นดินไหว ธรณีพิโรธท่ีน่ากลัว CHULA MOOC ออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 6

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16 ส.ค. 63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

กิจกรรมทางวิชาการ เน่ืองในโอกาสงานวันครู คร้ังท่ี 64 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์)ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ออนไลน์ 27 ก.พ. 64 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการน านวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ออนไลน์ 28 ก.พ. 64 6

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Education 4 ถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนท่ีโบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทยฯมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 27 มี.ค. 64 6

19 นางสาวผกามาศ เพชรรัตน์ การทดสอบวัดความรอบรู้ทางสังคม “ภูมิศาสตร์โลก” โรงเรียนสาธิตมัธยม ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ออนไลน์ 5 พ.ค. 63 -

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบประชุมทางไกลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6

การทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพครู “กฎหมายการศึกษา” โรงเรียนสาธิตมัธยม  ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ออนไลน์ 13 พ.ค. 63 -

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ “อารยธรรมโลก” โรงเรียนบ้านป่าม่วง ออนไลน์ 13 พ.ค. 63 -

ได้ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนรามราชพิทยาคม ออนไลน์ 13 พ.ค. 63 -

การทดสอบวัดความรอบรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิตมัธยม  ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ออนไลน์ 14 พ.ค. 63 -

การพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตร คิดอย่างไรให้เป็นระบบตามแนวหลักของโยนิโสมนสิการส านักงานพระสอนศีลธรรม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ Starfish Labzออนไลน์ 14 พ.ค. 63 -

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

อบรมออนไลน์ หัวข้อ “แผ่นดินไหว ธรณีพิโรธท่ีน่ากลัว (Earthquake - A horrow geohazard)”CHULA MOOC โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)สาขาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16 ส.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

กิจกรรมทางวิชาการ เน่ืองในโอกาสวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.2564 (รูปแบบออนไลน์)ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ออนไลน์ 16 ม.ค. 64 -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการน านวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ได้พัฒนาวิทยฐานะ รองรับทุกเกณฑ์การประเมินส าหรับครูทุกท่านสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ออนไลน์ 14 ก.พ. 64 -

20 นายธีรภัทร สรรคพงษ์ การทดสอบวัดความรอบรู้ทางสังคม “ภูมิศาสตร์โลก” โรงเรียนสาธิตมัธยม ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ออนไลน์ 5 พ.ค. 63 -

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบประชุมทางไกลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 7 พ.ค. 63 6



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)สาขาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16 ส.ค. 63 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

กิจกรรมทางวิชาการ เน่ืองในโอกาสวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.2564 (รูปแบบออนไลน์)ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ออนไลน์ 16 ม.ค. 64 -

21 นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ืออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan – Tyes of Learners)บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด ออนไลน์ 7มี.ค.64 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายอาญา CHULA MOOC ออนไลน์ 30 มิ.ย. 63 -

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16 ส.ค. 63 6

มหากาพย์สังคมน่ารู้ : กฎหมายและสังคมวิทยา CHULA MOOC ออนไลน์ 31 ส.ค. 63 -

หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายแพ่ง CHULA MOOC ออนไลน์ 30 ก.ย. 63 -

มหากาพย์สังคมน่ารู้ : เศรษฐศาสตร์ CHULA MOOC ออนไลน์ 31 ต.ค. 63 -

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรมส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ออนไลน์ 24 มี.ค. 64 -

22 นางสาวนารีรัตน์ ดิษฐลักษณะ ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habit scan – Types of Learners)บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด ออนไลน์ 22 พ.ย. 63 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4 – 5 /6/63 12

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16/8/63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ 11/2/64 12

รอบรู้เร่ืองการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบออนไลน์ GPAS 5 Steps ในวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (New Normal)สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ออนไลน์ 5/2/2564 2

เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ 13/2/64 10

วิกฤติการณ์โลกร้อนและการแก้ปัญหา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ 18/2/64 10



โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรมส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ออนไลน์ 24/3/64 2

เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ 29/3/64 45

สุขภาวะกายและจิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ 29/3/64 10

การเรียนร่วมศตวรรษท่ี 21 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ 30/3/64 12

เศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ 31/3/64 5

การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ 2/4/64 6

23 นายธีรภัทร กระจ่างแสง อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ ส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวันท่ี13-14และ20-21 มีนาคม 256424

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4 – 5 /6/63 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

24 นางรุ่งนภา ชมภูราช ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล(Habitscan – Types of Learners)บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด ออนไลน์ 13/12/63 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5/6/63 12

รอบรู้เร่ืองการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบบออนไลน์ GPAS 5 steps ในวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (New Normal) ระดับมัธยมศึกษาสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ออนไลน์ 5/2/64 2

25 นายปองพล วิชาดี อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ ส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวันท่ี13-14และ20-21 มีนาคม 256424

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4 – 5 /6/63 12

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

26 นายชุมพล บุญม่ัน การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 7 พ.ค. 63 -

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom”โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 16 ส.ค. 63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

27 นายณัฐพงษ์ มีสุข อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

28 นายนักรบ ฤทธิสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6



29 นางสาวพิมสุรีย์ ศรีโชติ อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30/11/64 6

ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ครู เร่ืองกำรอบรม ผู้จัดอบรม สถำนท่ีอบรม วันท่ี
จ ำนวน

ช่ัวโมง
หมำยเหตุ

1 นายสันติราษฎร์ เรียนงาม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตร 

ตัวช้ีวัดการวัดผลประเมินผล สู่การพัฒนาการการจัด

การเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 24พ.ย.63 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563กรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

2 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัดการวัดผลประเมินผล สู่การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 24พ.ย.63 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563กรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

3 นางวิจิตร ดัดเพชร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5มิ.ย.63 14

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัดการวัดผลประเมินผล สู่การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 24พ.ย.63 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

4 นางนาฏนลิน จุลโมกข์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5มิ.ย.63 14

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัดการวัดผลประเมินผล สู่การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 24พ.ย.63 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

5 นายเศรษฐพงษ์ จันทร์แก้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2564โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

6 นางมรรษวรรณ สุภานันท์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5มิ.ย.63 14

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัดการวัดผลประเมินผล สู่การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 24พ.ย.63 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

สุขศึกษำและพลศึกษำ



7 นายสุนทร บุญเอียด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5มิ.ย.63 14

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

8 นายพงษ์พันธ์ ติยะบุตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5มิ.ย.63 14

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

 ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลหน่วยพัฒนาครู  บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จ ากัด
ออนไลน์ 4ต.ค.63 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

ผ่านการติดตามประเมินผลหลักสูตร รูปแบบออนไลน์ หลักสูตร ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผน การจัดการเรียนรู้รายบุคคลหน่วยพัฒนาครู  บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จ ากัดออนไลน์ 4ม.ค.64 6

ร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจ าปีงบประมาณ 2564ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ออนไลน์ 30ม.ค.64 8

ได้ร่วมการอบรม Online หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)มูลนิธิ อุดมพร-สมศักด์ิ  (เซ่ียงใช่) ศักด์ิพรทรัพย์ ออนไลน์ 2ก.พ.64 3

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอลเบ้ืองต้น The Bus Drivers ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมออนไลน์ 13-14มี.ค.64 16

9 นายพรเทพ บุณยกุล การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563กรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

10 นางวันวิวาห์ พิพัฒน์เยาว์กุล การอบรมและการทดสอบออนไลน์ การสร้างห้องเรียนด้วย Google classroomส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ออนไลน์ 12ก.ค.63 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัดการวัดผลประเมินผล สู่การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 24พ.ย.63 8

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เร่ืองการใช้งาน Google classroom เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ออนไลน์ 28ธ.ค.63 3

   การอบรมหลักสูตรท่ี62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการใช้บริการข้อมูลทางการศึกษาส าหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 13ก.พ.64 15

11 นายสุเมธี ศรีสุข การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5มิ.ย.63 14

ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด Level ๒ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงเรีียนวัดสิงห์ 1ส.ค.63 40

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัดการวัดผลประเมินผล สู่การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 24พ.ย.63 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

12 นางสาวตุราณีย์ เจ้าทรัพย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5มิ.ย.63 14

เข้าร่วมกิจกรรมGames & Learning2020 ภายใต้โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม รุ่นท่ี 2คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทบ้านปูจ ากัด(มหาชน)โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ 10ต.ค.63 7



การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัดการวัดผลประเมินผล สู่การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 24พ.ย.63 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

13 ว่าท่ีร้อยตรีอุรุพงษ์ จันทราชา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5มิ.ย.63 14

ฝึกทบทวนผู้กับกับนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 18หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 1919มิ.ย.63 24

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัดการวัดผลประเมินผล สู่การพัฒนาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 24พ.ย.63 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30พ.ย.63 8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้าง "ภาวะผู้น าทางพลศึกษา" ส าหรับครูพ่ีเล้ียงของนักศึกษาครูในโรงเรียนเครือค่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู"มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 20ธ.ค.63 8

ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ครู เร่ืองกำรอบรม ผู้จัดอบรม สถำนท่ีอบรม วันท่ี
จ ำนวน

ช่ัวโมง
หมำยเหตุ

1 นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 8

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล

ความรู้ข้ันพ้ืนฐาน “วิชาศิลปศึกษา” โรงเรียนวัดคู่สร้าง ออนไลน์ 8

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 16

Google Classroom

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประจ าปีการศึกษา 2563

การใช้งาน Google Classroom เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ออนไลน์ 8

ด้วยบทเรียนออนไลน์

ศิลปะ



2 นางจุฑามาศ ทองอร่าม ทักษะศิลป์สร้างสรรค์ ชมรมศิษย์เก่าศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาออนไลน์ 12

3 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีออนไลนี์ 18

อย่างมืออาชีพ

4 นางสาวพิชญา สิริสมบุญสิน การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออนไลน์ 07/05/2563 8

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 16

Google Classroom

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประจ าปีการศึกษา 2563

เตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFRโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8

การสร้างการรับรู้ส าหรับเด็กในการอยู่บนโลกออนไลน์ google ออนไลน์ 20/06/2563 8

โครงการโรงเรียนปลอดภัย หลักสูตรการลดความเส่ียง ส านักงานคณะกรรมการการ ออนไลน์ 21/05/2563 20

ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สภาพภูมิอากาศ

ทฤษฏีดนตรีไทยเบ้ืองต้น kru pipe music krabi PAO school ออนไลน์ 30/04/2563 8

ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ครู เร่ืองกำรอบรม ผู้จัดอบรม สถำนท่ีอบรม วันท่ี
จ ำนวน

ช่ัวโมง
หมำยเหตุ

1 นายศุภกร การสมบัติ การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ผ่านระบบ การประชุมทางไกลสพฐ. ออนไลน์ 7 พฤษภาคม 2563 6

กำรงำนอำชีพ



การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 6

2 นายวสุธา ธรรมประสิทธ์ิ ทักษะงานช่างพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี16 เมษายน 2563 6

การแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี19 เมษายน 2563 6

การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย  Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิถุนายน 63 12

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 6

3 นายชัยวัฒน์  ศรีไทย การวัดการประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) ออนไลน์ 25 มิถุนายน 2563 6

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคล่ือนการจัด การศึกษาเพ่ือมีงานท าในยุคไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัด การศึกษามัธยมศึกษา ออนไลน์ 5 กรกฎาคม 2562 6

4 นายมงคล จ๋ิวเชย การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ 16 มกราคม 2564 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 6

การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5-6 มิถุนายน 2563 6

5 นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์ การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย  Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิถุนายน 63 12

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 6

6 ว่าท่ีร้อยตรีบุญญาธิการ  รอดค า บทบาทของวัดในพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษายุค  New Normal มหาวีิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหาวีิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย28 มิถุนายน 2563 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ smart farms ปัญญาภิวัฒน์ ปัญญาภิวัฒน์ 14 ธันวาคม 2563 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือวิดิโอด้วยโปรแกรม  Corel Video Studio Pro X8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2 เมษายน 2564 6

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 เมษายน 2564 6

7 นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ผ่านระบบ การประชุมทางไกลสพฐ. ออนไลน์ 7 พฤษภาคม 2563 6

8 นายพนม  บุญมาง า การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ส าหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 มีนาคม 2564 15

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ                  การประชุมทางไกล สพฐ. ออนไลนี์ 7 พฤษภาคม 2563 6

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 6

การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิถุนายน 2563 12



Smart Farming 4.0 เปิดโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอัจฉริยะ ส่องเทรนด์ธุรกิจเกษตร ยุค 4.0สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 14 ธันวาคม 2563 6

9 นางสาวเพชรรัตน์ พรหมจักร การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                   โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ                  การประชุมทางไกล สพฐ. สพฐ. 7 พฤษภาคม 2563 6

การวัดประเมินผลทักษะวิทยาการค านวณ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 29 เมษายน 2563 6

การทดสอบวัดความรู้เร่ืองความม่ันคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ออนไลน์ 30 เมษายน 2563 4

การอบรมออนไลน์การบริหารการจัดการผลการเรียนด้วยระบบ  school MIS สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ออนไลน์ 30 มีนาคม 2563 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือออนไลน์ด้วย google classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิถุนายน 2563 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พศจิกายน 2563 6

10 นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์ ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบออนไลน์เก่ียวกับ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 23 เมษายน 2563 8

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโครนา 2019(COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน7 พฤษภาคม 2563 6

อบรมเชิงปฏิบัติราชการ การสร้างส่ือออนไลน์  ด้วยGoogle Classroom  ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิถุนายน 2563 16

อบรมเชิงปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พศจิกายน 2563 8

11 นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้ว ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เก่ียวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 23 เมษายน 2563 8

อบรมเชิงปฏิบัติราชการ การสร้างส่ือออนไลน์  ด้วยGoogle Classroom  ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิถุนายน 2563 16

อบรมเชิงปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 8

12 นางสาวศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ Edmodo โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2 เมษายน 2563 6

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโครนา 2019(COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน7 พฤษภาคม 2563 6

อบรมเชิงปฏิบัติราชการ การสร้างส่ือออนไลน์  ด้วยGoogle Classroom  ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิถุนายน 2563 12

13 นางสาวเจนจิรา  เทวัญรัมย์ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโครนา 2019(COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน7 พฤษภาคม 2563 6

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพิจิตรเขต 2ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพิจิตรเขต 225 พฤษภาคม 2563 6

“การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5 มิถุนายน 2563 6

การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 42 (นครสวรรค์ - อุทัยธานี)ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพิจิตรเขต 26 สิงหาคม 2563 6



อนุมัติและแต่งต้ังให้มีคุณวุฒิวูดแบคจ์ (W.B.)  และมีสิทธ์ิประดับเคร่ืองหมายวูดแบคจ์สองท่อนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 21 กันยายน 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือวิดิโอด้วยโปรแกรม  Corel Video Studio Pro X8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2 เมษายน 2563 6

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 เมษายน 2563 6

14 นางสาวอัญชลี พสกบุตร การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 6

การสร้างข้อสอบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 21 มกราคม 2564 6

การสร้างส่ือวีดีโอด้วยโปรแกรม corel videostudio pro x8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2 เมษายน 2564 6

15 นางสมใจ  คลังวิจิตร การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิถุนายน 2563 12

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 6

การพัฒนางานการเงิน การบัญชีและพัสดุ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21 ธันวาคม 2563 6

16 นางสาวชนิดาภา  ปล่ังกลาง การสอนเพศวิถี การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning สสส. สสส. 24 ธันวาคม 2563 22

นวัตกรรมและเทคโนยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม11 มีนาคม 2563 5

การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิตัลส านักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมส านักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม11 เมษายน 2563 5

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมส านักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม11 เมษายน 2563 5

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 394 มิถุนายน 2563 5

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2009(COVID-19)  ผ่านการประชุมทางไกลส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน7 พฤษภาคม 2563 6

การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิถุนายน 2563 5

มาร์ช่ิงความดี 4 ส มุลนิธิครูของแผ่นดิน มุลนิธิครูของแผ่นดิน 17 มิถุนายน 2563 5

17 นางสาวสุภาพร  โพธ์ิทอง อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2009(COVID-19)  ผ่านการประชุมทางไกลส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน7 พฤษภาคม 2563 6

ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ  E-Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน”Path2health foundation  ร่วมกับ สสส. และส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานออนไลน์ 16 ตุลาคม 2563 22

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย google classroom” โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิถุนายน 2563 6



อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 6

อบรม “พัฒนางานการเงิน การบัญชีและพัสดุ”  ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   มัธยมศึกษา เขต 3ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   มัธยมศึกษา เขต 321 ธันวาคม 2563 6

ร่วมกิจกรรมวิชาการเน่ืองในโอกาสงานวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.2564 (รูปแบบออนไลน์) คุรุสภา คุรุสภา 16 มกราคม 2564 6

หลักสูตรการสร้างส่ือวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio pro X8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2 เมษายน 2564 6

18 นางสาวสุนันทา เกษมสวัสด์ิ การส่ือสารออนไลน์ด้วย Google Classroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4 มิถุนายน 2563 12

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2009(COVID-19)  ผ่านการประชุมทางไกลส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน7 พฤษภาคม 2563 6

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ############# 6

การพัฒนางานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต3ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต321 ธันวาคม 2563 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือวิดิโอด้วย โปรแกรม Corel Video Studio Pro X8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2 เมษายน 2564 6

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 เมษายน 2564 6

การพัฒนาสมรรถนะครีูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่  โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียนและเคโนโลยีเป็นฐานส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ออนไลน์ 3 มีนาคม - 3 เมษายน 2564 12

ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ครู เร่ืองกำรอบรม ผู้จัดอบรม สถำนท่ีอบรม วันท่ี
จ ำนวน

ช่ัวโมง
หมำยเหตุ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

1 นางวรากร นัยพร

2 นางวิมล ขันธมาศ

ภำษำต่ำงประเทศ



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 16

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการส่ือสาร

ระหว่างวัฒนธรรมท่ี 21

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

15-16 ส.ค. 63 16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64 8

6 นายสุเมธ รัมมะเกษ

7 นางสาวรังสืมา ชมจ าปี

3 นางสุภัทรา โกมลวานิช

4 นางมาลัย ย่ิงมานะ

5 นายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล



การลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย

20

การสร้างส่ือวิดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X8 งานคอมพิวเตอร์

 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

งานคอมพิวเตอร์

 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การสร้างส่ือวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 16

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการส่ือสาร

ระหว่างวัฒนธรรมท่ี 21

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

15-16 ส.ค. 63 16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64 8

เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Innovation in Education มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2412 นางสาวดวงแก้ว สุหลง

9 นางสาวชนิษต์ณภัค คุ้มอ่ิม

10 นายกรวิชญ์ นาพุฒา

11 นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม

8 นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 16

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการส่ือสาร

ระหว่างวัฒนธรรมท่ี 21

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

15-16 ส.ค. 63 16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64 8

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยระบบออนไลน์ เร่ืองความรู้ “วัน

ครู”

ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอบางสะพาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอบางสะพาน

ผ่านการทดสอบแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอรัตนวาปี 

จังหวัดหนองคาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด

หนองคาย
Successful completed the online course : Phrasal verbs in 

English (กริยาวลีในภาษาอังกฤษ)

Bannongtahonb School 

Chainat Primary 

Educational Service 

Area Office

Bannongtahonb School 

Chainat Primary 

Educational Service 

Area Office

12 นางสาวดวงแก้ว สุหลง

13 นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์



ผ่านการทดสอบหลักสูตรการจัดแผนพัฒนาตนเอง (Individual 

Development Plan : ID Plan) ONLINE

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 1

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 1

ผ่านการท าแบบทดสอบออนไลน์ เร่ืองความรู้เก่ียวกับคุรุสภา สภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอเมือง

นครศรีธรรมราช

ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ผ่านการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ เร่ือง ความรู้พ้ืนฐาน “วัน

ครู” คร้ังท่ี 65 ประจ าปี 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ ขลุง

ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ ขลุง

ผ่านการทดสอบวัดความรู้เร่ือง “รู้จักสถานท่ีท่องเท่ียวไทย” ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษาทางไกล 

ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

โดยศูนย์บริการเพ่ือการ

เรียนรู้ DSLC

สถาบันการศึกษาทางไกล 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย โดย

ศูนย์บริการเพ่ือการเรียนรู้ 

DSLC
เข้าร่วมกิจกรรมงานวิชาการเน่ืองในโอกาสงานวันครู คร้ังท่ี 65 พ.ศ.

2564 (รูปแบบออนไลน์)

คุรุสภา คุรุสภา

13 นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์



ได้รับรางวัลเป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 เน่ืองใน

วันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 ส านักงานเครือข่ายองค์กร

งดเหล้า 

 ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 ส านักงานเครือข่ายองค์กร

งดเหล้า 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ

Successful completed the online course : Listening 

Comprehension with English Songs

Bannongtahonb School 

Chainat Primary 

Educational Service 

Area Office

Bannongtahonb School 

Chainat Primary 

Educational Service 

Area Office
ผ่านการท าแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(Professional Learning Community)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2

ผ่านการทดสอบความรู้เบ้ืองต้น กฎหมายการศึกษา เร่ือง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

อุทัยธานี เขต 1

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

อุทัยธานี เขต 1

ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของ

แผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เร่ืองการใช้งาน Google 

Classroom เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต

 34

ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

34

13 นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์



โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอก

ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การสร้างส่ือวีดิโอด้วยโปรแกรม Corel Video Studio Pro X8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6

การทดสอบวัดความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดชลบุรี

ส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี

2

สอนลูกอย่างไรให้ได้ภาษาจีน มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน 2

เรียนภาษาจีนแบบวัยรุ่น มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน 2

การเป็นครูในศตวรรษท่ี21 มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน 2

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน 2

พ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีส าหรับครู มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน 2

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่ มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน 2

15 นางสาวกชกร ศรีษาพุทธ

16 นางสาวชญานุตย์ เจริญกิจ

13 นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์

14 นายพงศธร แสนช่าง



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 16

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการส่ือสาร

ระหว่างวัฒนธรรมท่ี 21

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

15-16 ส.ค. 63 16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 16

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการส่ือสาร

ระหว่างวัฒนธรรมท่ี 21

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

15-16 ส.ค. 63 16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64 8

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

18 นางสาวรัชฏาภรณ์ ผิวนวล

19 นางสาวอาสยา อินทโชติ

16 นางสาวชญานุตย์ เจริญกิจ

17 นายยุทธนา ขันธวิธิ



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การสร้างส่ือออนไลน์ด้วน Google Chassroom โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 12

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียน

มาตราฐานสากล

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

สัมมนาเทคนิคการสอนภาษาจีนในช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 3

การออกแบบกิจกรรมห้องเรียนภาษาจีนส าหรับเด็กมัธยม (1) สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว)

สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว) 3

การออกแบบกิจกรรมห้องเรียนภาษาจีนส าหรับเด็กมัธยม (2) สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว)

สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว) 3

ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ Thai Mooc Thai Mooc

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

21 นางสาวเจนนภา ทัสเตโมโต

22 นางสาวณัฐณิชา ขาวบุบผา

23 นางสาวมณีณดา แท่นมณี

19 นางสาวอาสยา อินทโชติ

20 นางสาวสิเรียม แชหม่ือ



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 16

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการส่ือสาร

ระหว่างวัฒนธรรมท่ี 21

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

15-16 ส.ค. 63 16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64 8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

27 นางสาวสมกมล หม่ันวิชา

28 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกิตติยา กล่ันพจน์

24 นางสาวกชกร สาระค า

25 นางสาวศศิธร ชาวะหา

26 นายลัทธิพงศ์ มารอด



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63
12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 64
6

ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ครู เร่ืองกำรอบรม ผู้จัดอบรม สถำนท่ีอบรม วันท่ี
จ ำนวน

ช่ัวโมง
หมำยเหตุ

1 นาย สุเมธี ค ามัน
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือออนไลน์ ด้วย Google 

Classroom”

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-5 มิ.ย. 63 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม

แนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประจ าปี

การศึกษา 2563

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63 6

เตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

7 เม.ย.64
6

ห้องสมุด

29 นายธนกร ธีระประภารัตน์














































































































































