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1. จำนวนบุคลากร 214 คน 
 

 
 
ข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี  140  คน 
  ปริญญาโท  72  คน 
  ปริญญาเอก  2  คน 
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ข้อมูลแยกตามวิทยฐานะ 
  ไม่มีวิทยฐานะ  117 คน 
  ชำนาญการ  37 คน 
  ชำนาญการพิเศษ  60 คน 
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2. บุคลากร 
บุคลากรฝ่ายบริหาร 

                                 
 

                  นายวรากร  รื่นกมล                                     นายสุชีพ  บุญวงษ์ 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย                ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
         (เกษียณวันที่ 30 กันยายน 2562)                     

                                       
                   นายสมใจ  พัฒนวิชัยโชติ                               นายอนันต์  มีพจนา 

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 
 

                                   
                  นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า                           นางพิมพลักษณ์ บุญลือ 
          รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการบุคคลและกิจการ 
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บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูธีรวีร์   แพบัว 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 

 
 
 
            ครูปฐมาวดี   คุ้มภัย            ครูอารี   การสมธร 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

         ครูอธิท   อธิวรปัญญากุล                         ครูพัลลภา   พันธุ์จันทร์แม้น 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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     ครูธีรกานต์  ขะชาตย์   ครูอรอุมา  ถาวรสุขอนันต์         ครูพรรณนิภา กลิ้งอินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ครูหทัยรัตน์   ศรีประเสริฐ      ครูวรรณภา หมวกอ่ิม                ครูรัตนา  โพธิ์งาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ครูนภาพร  แดนตะเคียน     ครูฐิติพร   จันทร์หอม             ครูวิริยาภรณ์  จนจันทึก 
 

 

 



ห น ้ า  | 66 
 

 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ครูบุศรินทร์   เปลี่ยนสินไชย           ครูมันทนี   บุญฤทธิ์      ครูจิรนันท์   แก้วดำ 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระภาษาไทย 

ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ขอบข่ายหน้าที่ 
นายธีรวีย์   แพบัว -หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

-งานประกันคุณภาพการศึกษา  
-งานแผนงาน 

 

นางอารี   การสมธร -รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานสวัสดิการ 
-งานกานเงิน 

ฝ่ายธุรการ 

นางปฐมาวดี   คุ้มภัย -รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย 

 

นางธีรกานต์   ขะชาตย์ -งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ 
นายอธิท  อธิวรปัญญากุล -รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

-งานหลักสูตรและการสอน 
-งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย 

 

นางสาวพัลลภา พันธุ์จันทร์แม้น -รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานควบคุมภายใน/บริหารงานเสี่ยงกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย 

 

นางสาวพรรณนิภา  กลิ้งอินทร์ -งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานประสานงานชุมชนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐ -งานกิจกรรมชุมนุม 
-งานพัสดุ 
-งานประสานงานชุมชนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานกิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

นางสาววรรณภา  หมวกอ่ิม -งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานหลักสูตรกลุ่มสารัการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

นางสาวรัตนา   โพธิ์งาม -งานสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ขอบข่ายหน้าที่ 
นางสาวนภาพร   แดนตะเคียน -งานแหล่งเรียนรู้/สื่อ/เทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
-งานสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานกิจกรรมเริมหลักสูตร 

 

นางสาวฐิติพร   จันทร์หอม -งานแหล่งเรียนรู้/สื่อ/เทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
-งานวิจัย 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา – งานแผนงาน 

 

นางสาววิริยาภรณ์   จนจันทรท์ึก -งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-งานแหล่งเรียนรู้/สื่อ/เทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
-งานสารบรรณ 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 – งานแผนงาน 

 

นางสาวบุศรินทร์  เปลี่ยนสินไชย -งานกิจกรรมชุมนุม 
-งานพัสดุ 

 

นางสาวจิรนันท์   แก้วดำ -งานกิจกรรมเริมหลักสูตร  
นางอรสุมา   ถาวรสุขอนันต์ -งานหลักสูตรและการสอน  
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระ 
รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 21101 ภาษาไทย 1  จำนวน     60    ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท 21102 ภาษาไทย 2  จำนวน     60    ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท 22101 ภาษาไทย 3  จำนวน     60    ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท 22102 ภาษาไทย 4  จำนวน     60    ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท 23101 ภาษาไทย 5  จำนวน     60    ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท 23102 ภาษาไทย 6  จำนวน     60    ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

 
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     รายวชิาพ้ืนฐาน 

ท 31101 ภาษาไทย 1  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 31102 ภาษาไทย 2  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 32101 ภาษาไทย 3  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 

 
ท 32102 ภาษาไทย 4  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 33101 ภาษาไทย 5  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 33102 ภาษาไทย 6  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ท 31205 การเขียน 1  จำนวน     20    ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท 31206 การเขียน 2  จำนวน     20    ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท 31202 วาทศิลป์  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 31203 วรรณกรรมปัจจุบัน  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
ท 32201 ประวัติวรรณคดี  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 32203 การแต่งคำประพันธ์  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 32205 การอ่านพินิจสาร  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 32204 วรรณกรรมท้องถิ่น  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ท 33201 ภาษาเพ่ือกิจกรรมการแสดง  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 32202 ยุคทองของวรรณคดี  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 33203 วิวิธภาษา  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท 33204 ภาษากับวัฒนธรรม  จำนวน     40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 



ห น ้ า  | 70 
 

 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 นางวรรณา  ธงชยั 
                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
            นายวรรธน  จำปาทอง                                         นางกาญจน ี เหลืองวัฒนนันท์ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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  นางศรศมน  มรุตัณฑ์              นางสาวมะลิวัลย์  เลี้ยงศิร ิ        นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์
  

 

 

 

 

 

นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์      นางวิภาภรณ์  คำลือชัย               นางสาวฮัสน๊ะฮ์  มุ่งมาตร์
  

3. 

 

 

 

 

นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะ         นางสาวชุติมา ประภัสสรพิทยา     นายศุภพร ตรีไพชยนต์ศักดิ์
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นายยุรนันท์  อัตตะสาระ               นางวรรษมล  พุ่มมรินทร์          นางสาวยุพด ีเข็มอนุสุขอิสมัญ 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบ          นายวิญญ์  แสงสด            นางสาวยุพิน  ตุ่นเฮ้า 

     

 

 

 

 

      

นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัย  นางสาวภัทรวรินทร์  ประทิน        นายพัฒนพงศ์  มีสมยุทธ์
  

 



ห น ้ า  | 73 
 

 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

นางสาวเจนจิรา  แจ้งมาก                 นางปิยะนุช  เงนิวิเศษ                 นางสาวเวธกา  ชุมทอง
  

 

 

 

 

 

นางสาวขนิษฐา  สะโดอยู่              นางสาวปิยวรรณ  ศรีอุดม  
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 

ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ขอบข่ายหน้าที่ 
1.นางวรรณา    ธงชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตฯ 
บริหารจัดการบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 

2.นางศรศมน     มรุตัณฑ์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุน/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
3.นางสาวมะลิวัลย์   เลี้ยงศิริ งานสารบรรณ/งานธุรการ รวบรวมหนังสือเข้า 
4.นางสาวรสริน   ตัญญวงษ์ งานส่งเสริมการเรียนการสอน สนับสนุน/พัฒนาสื่อการเรียนการรู้ 
5.นางกาญจนี   เหลืองวัฒนนันท์ งานวัดผล/ประเมินผล/

หลักสูตร 
สนับสนุนให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
วัดผล 

6.นางสาวปาณิสรา   ระษารักษ์ การเงิน ดูแลระบบเงินในกลุ่มสาระ 
7.นางวิภาภรณ์   คำลือชัย งานประกันคุณภาพ/งานวิจัย พัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพ

และวิจัย 
8.นางสาวฮัสน๊ะฮ์   มุ่งมาตร์ งานประชาสัมพันธ์/

สารสนเทศ 
แจ้งข่าวสารกลุ่มสาระฯ/รวบรวม
ข้อมูลครู 

9.นายวรรธน    จำปาทอง งานวัดผล/ประเมินผล/
หลักสูตร 

สนับสนุนให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
วัดผล 

10.นางสาวจิตราพร    โลหาชีวะ งานส่งเสริมการเรียนการสอน สนับสนุน/พัฒนาสื่อการเรียนการรู้ 
11.นางสาวชุติมา  ประภัสสรพิทยา งานประกันคุณภาพ/งานวิจัย พัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพ

และวิจัย 
12.นายศุภพร    ตรีไพชยนต์ศักดิ์ งานวัดผล/ประเมินผล/

หลักสูตร 
สนับสนุนให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
วัดผล 

13.นายยุรนันท์    อัตตะสาระ งานประกันคุณภาพ/งานวิจัย พัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพ
และวิจัย 

14.นางวรรษมล   พุ่มมรินทร์ งานประชาสัมพันธ์/
สารสนเทศ 

แจ้งข่าวสารกลุ่มสาระฯ/รวบรวม
ข้อมูลครู 

15.นางสาวยุพดี  เข็มอนุสุข อิสมัญ งานธนาคารโรงเรียน ดูและจัดการเกี่ยวกับระบบธนาคาร
โรงเรียน 

16.นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชยัรบ งานประชาสัมพันธ์/
สารสนเทศ 

แจ้งข่าวสารกลุ่มสาระฯ/รวบรวม
ข้อมูลครู 

17.นายวิญญ์   แสงสด งานอาคารสถานที่ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
18.นางสาวยุพิน   ตุ่นเฮ้า งานส่งเสริมการเรียนการสอน สนับสนุน/พัฒนาสื่อการเรียนการรู้ 
19.นางสาวภัทรวรินทร์    ประทิน งานสารบรรณ/งานธุรการ รวบรวมหนังสือเข้า 
20.นายพัฒนพงศ์   มีสมยุทธ์ งานอาคารสถานที่ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ขอบข่ายหน้าที่ 
21.นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัย งานวัดผล/ประเมินผล/

หลักสูตร 
สนับสนุนให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
วัดผล 

22.นางปิยะนุช   เงินวิเศษ งานประชาสัมพันธ์/
สารสนเทศ 

แจ้งข่าวสารกลุ่มสาระฯ/รวบรวม
ข้อมูลครู 

23.นางสาวเจนจิรา   แจ้งมาก งานวัดผล/ประเมินผล/
หลักสูตร 

สนับสนุนให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
วัดผล 

24.นางสาวเวธกา  ชุมทอง งานสารบรรณ/งานธุรการ รวบรวมหนังสือเข้า 
25.นางสาวขนิษฐา  สะโดอยู่ งานสารบรรณ/งานธุรการ รวบรวมหนังสือเข้า 
26.นางสาวปิยวรรณ  ศรีอุดม งานสารบรรณ/งานธุรการ รวบรวมหนังสือเข้า 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
 

รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ค21101  คณิตศาสตร์ 1     จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต  
ค21102  คณิตศาสตร์ 2    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต  
ค22101  คณิตศาสตร์ 3    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค22102  คณิตศาสตร์ 4    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค23101  คณิตศาสตร์ 5    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค23102  คณิตศาสตร์ 6    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค21201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค21202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค22201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค22202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค23201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค23202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
(สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 
ค20201   คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 1 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค20202  คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 2 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค20203  คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 3 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค20204  คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 4 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค20205  คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 5 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค20206  คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 6 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 

รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ค31101  คณิตศาสตร์ 1     จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต  
ค31102  คณิตศาสตร์ 2    จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต  
ค32101  คณิตศาสตร์ 3     จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต  
ค32102  คณิตศาสตร์ 4    จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต  
ค33101  คณิตศาสตร์ 5     จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต  
ค33102  คณิตศาสตร์ 6     จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต  
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รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค31201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค31202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค32201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค32202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค33201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค33202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค31203  คณิตศาสตร์เสริม 1   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค31204  คณิตศาสตร์เสริม 2   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค32203  คณิตศาสตร์เสริม 3   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค32204  คณิตศาสตร์เสริม 4   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค33203  คณิตศาสตร์เสริม 5   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค33204  คณิตศาสตร์เสริม 6   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ค30203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
(สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 
ค30201  คณิตศาสตร์ พสว. 1   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ค30202  คณิตศาสตร์ พสว. 2   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ค30203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ค30204  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ค30205  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

นางนวรัตน์  พินนอก 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 
                นางวาสนา  กองรส         นางลัดดา  ทองมั่น 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

   นางพรพิมล  ส้มทอง                 นางเตือนใจ  ตรีบุบผา           นายธวัชชัย  เพ็ชนี 
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นางสาววรรณิภา เฉลิมหมู่               นายนันทวัตน์  ไวยบุญญา            นายสุพรรณ กาจทรัพย์ศรี 

 

 

 

 

 

 

  นางภัทรมล  สุกรีวนัส               นางสาวพชรกมล  พูลลาย          นายฐิติไชย  อรรถวิลยั 

 

  

 

 

 

 

นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์            นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์        นายวรรธนขาติ  แก้วนุช 
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  นายเอกชัย  วิลามาศ                 นายสรรพสิทธิ์  โกศล      ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ม่วงกรุง 

 

 

 

 

 

 

นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล           นางรินดา  ตรงดี                นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ 

 

 

 

 

 

 

   นางณัฐมน  สุชัยรัตน ์               นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง                 นางทิพธญา  สิตตะวิบุล 
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นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุง นางสาวเบญจวรรณ  ปราโมทย ์ นางสาวสายทิพย์  ณ เวียงจันทร์ 

 

 

 

 

 

 

นายวศิน  คล้ายบรรเลง               นางสาวนิชาภา  พัฒนว์ิชัยโชต ิ       นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะ 

เจ้าหน้าที่ Lab Boy 

 

นายสายัณห์ เทียนวิมลชัย 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่

1 นางนวรัตน์  พินนอก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
- บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตาม
ผล  
- ประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน 

2 นางลัดดา  ทองมั่น รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
- บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตาม
ผล ฝา่ยวิชาการ 

3 นางวาสนา  กองรส รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
- บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตาม
ผล ฝา่ยธุรการ งบประมาณ โครงการ 
การเงินและพสัด ุ

4 นางสาวมารยาท  ดำรงสุกิจ ผู้ช่วยงานสวัสดิการ - ดูแลสวสัดิการครูและพนักงานอัตราจ้าง 
5 นางสาววรรณิภา  เฉลิมหมู ่ ผู้ช่วยงานสวัสดิการ - ดูแลสวสัดิการครูและพนักงานอัตราจ้าง 
6 นางพรพิมล  ส้มทอง งานพัฒนาบุคคลากร - ดำเนินการโครงการงานพัฒนาบคุคลากร 
7 นายนันทวัตน ์ ไวยบุญญา โครงการ สอวน. เคม ี - ประสานงานโครงการ สอวน. เคมี 

8 นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ ์ งานประชาสัมพันธ์ 
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และประกาศ
ข่าวบนเว็บไซต ์

9 นายเอกชัย  วิลามาศ ฟิสิกส์สปัประยุทร ์
- ประสานงานโครงการงานฟิสิกสส์ัปประ
ยุทร์ เตรยีมความพร้อมนักเรียนเขา้ร่วม
แข่งขัน 

10 นางสาวอมรรตัน์  ทองโชติ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฟสิิกส ์
- ประสานงาน และจัดอบรมการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฟิสิกส ์

11 
นางสาวอมรรตัน์  ทองโชติ 
นายธวัชชัย  เพ็ชนี 

งานวัดผล/ประเมินผล 
- แจ้งเวลาดำเนินการจัดทำข้อสอบ การ
บันทึกผลการเรียนและรวบรวมพร้อมสรุป
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

งานพัสด ุ - จัดหาจัดซื้อและจดัจ้างพัสด ุ
12 นางสุธาสินี  เนคมานรุักษ ์ งานห้องเรียนพิเศษ - ดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษ 

13 
นางสุธาสินี  เนคมานรุักษ ์
ว่าท่ีร้อยตรีอดลุย์  ม่วงกรุง 

หลักสตูรและนิเทศภายใน 
- รวบรวมหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ 
ติดตามและประเมินการใช้หลักสตูร 

อาคารสถานท่ี 
- จัดหา จัดซื้อ จ้างซ้อมแซมและเตรียม
พัสดุอุปกรณ์ในอาคารเรียน 

14 นางภัทรมล  สุกรีวนัส งานสิ่งแวดล้อม - ดำเนินการโครงการงานสิ่งแวดลอ้ม 
15 นางสาวพชรกมล  พูลลาย ผู้ช่วยงานพัสด ุ - ช่วยจัดหาจัดซื้อและจัดจ้างพัสด ุ

16 นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม 
- จัดหา จัดซื้อ อบรมการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อนวัตกรรม  

17 นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง ธุรการ/งานสารบรรณ 
- บันทึกการประชุม ลงทะเบยีนหนังสือ
เข้า-ออก  

18 นางณัฐมน  สุชัยรตัน ์ STEM Education 
- ดำเนินการโครงการงาน STEM 
Education 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่

19 นายสรรพสิทธ์ิ  โกศล แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
- จัดเตรยีมประชุมจัดทำแผนโครงการและ
สรุปโครงการ ตดิตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 

20 นายฐิติไชย  อรรถวิลัย งานสารสนเทศ 
- จัดเตรยีมข้อมูล และจดัทำเล่มรายงาน
งานข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูลครู 
การพัฒนาตนเอง ผลงานครูและนกัเรียน 

21 นางเตือนใจ  ตรีบุบผา การเงิน - ดูแลและกำกับการใช้เงินสวสัดิการ 

22 นางสาวเสาวนยี์  บุญบำรุง ผู้ช่วยธุรการ/งานสารบรรณ 
- บันทึกการประชุม ลงทะเบยีนหนังสือ
เข้า-ออก 

23 นางทิพธญา  สิตตะวิบลุ ผู้ช่วยหลักสูตรและนเิทศภายใน 
- รวบรวมหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ 
ติดตามและประเมินการใช้หลักสตูร 

24 นางสาวสายทิพย์  ณ เวียงจันทร ์ การเงิน - ดูแลและกำกับการใช้เงินสวสัดิการ 
25 นางรินดา  ตรงด ี ผู้ช่วยงานพัสด ุ - ช่วยจัดหาจัดซื้อและจัดจ้างพัสด ุ

26 นายวรรธนขาติ  แก้วนุช ผู้ช่วยอาคารสถานท่ี 
 - จัดหา จัดซื้อ จ้างซ้อมแซมและเตรียม
พัสดุอุปกรณ์ในอาคารเรียน 

27 นายสุพรรณ กาจทรัพย์ศร ี ผู้ช่วยโครงการ สอวน. เคม ี - ประสานงานโครงการ สอวน. เคมี 

28 นายวศิน  คล้ายบรรเลง ผู้ช่วยงานสารสนเทศ 
- จัดเตรยีมข้อมูล และจดัทำเล่มรายงาน
งานข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูลครู 
การพัฒนาตนเอง ผลงานครูและนกัเรียน 

29 นางสาวเบญจวรรณ  ปราโมทย ์ ผู้ช่วยงานประชาสมัพันธ์ 
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และประกาศ
ข่าวบนเว็บไซต ์

30 นางสาวนิชาภา  พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยธุรการ/งานสารบรรณ 
- บันทึกการประชุม ลงทะเบยีนหนังสือ
เข้า-ออก 

31 นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะ ผู้ช่วยงานห้องเรียนพิเศษ - ดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษ 
32 นายเกรียงศักดิ์  นิลประสิทธ์ิ - - 

33 นายสายณัห์ เทียนวมิลชัย Lab boy 
- จัดหา เตรยีมและจัดเก็บอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ให้ครผูู้สอนให้เป็นระบบเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ว21101  วิทยาศาสตร์ 1    จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว21102  วิทยาศาสตร์ 2    จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3    จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
ว22102  วิทยาศาสตร์ 4    จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
ว23101  วิทยาศาสตร์ 5    จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6    จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
ว21107  วิทยาการคำนวณ 1   จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว22107  วิทยาการคำนวณ 2   จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว23107  วิทยาการคำนวณ 3   จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ว21201  ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว21202  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว20201  สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์อากาศยาน จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว20202  วิทยาศาสตร์อากาศยาน   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว23201  โครงงานวิทยาศาสตร์ 1   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว23202  โครงงานวิทยาศาสตร์ 2   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว21208  คอมพิวเตอร์ 1    จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว22208  คอมพิวเตอร์ 2    จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว23208  คอมพิวเตอร์ 3    จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ว21203 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชีววิทยา  จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว21204 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเคมี   จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว22203 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานฟิสิกส์  จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว22204 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ   จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว23203 วิทยาศาสตร์อาหารและยา  จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว23204 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
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รายวิชาเพิ่มเติมห้องเรียน English Program 

ว22205  ปฏิบัติการทางชีววิทยา   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว22206  ปฏิบัติการทางเคมี   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว23205  ปฏิบัติการทางฟิสิกส์   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว23206  การทำโครงงาน    จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ว30101  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30102  วิทยาศาสตร์กายภาพ 2   จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30103  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30104  วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว31105  วิทยาการคำนวณ 4     จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว32105  วิทยาการคำนวณ 5     จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว33105  วิทยาการคำนวณ 6     จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ว31201  ฟิสิกส์ 1      จำนวน  80 ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต   
ว32202  ฟิสิกส์ 2      จำนวน  80 ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต   
ว32203  ฟิสิกส์ 3      จำนวน  80 ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต   
ว33204  ฟิสิกส์ 4      จำนวน  80 ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต   
ว33205  ฟิสิกส์ 5      จำนวน  80 ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต   
ว33206  ฟิสิกส์ 6      จำนวน  80 ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต   
ว31221  เคมี 1      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว31222  เคมี 2      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  ว
32223  เคมี 3      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว33224  เคมี 4      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว33225  เคมี 5      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว33226  เคมี 6      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว31241  ชีววิทยา 1      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว32242  ชีววิทยา 2      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
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ว32243  ชีววิทยา 3      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว33244  ชีววิทยา 4      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว33245  ชีววิทยา 5      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว33246  ชีววิทยา 6      จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว31261  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว32262  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2    จำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต   
ว32263  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3    จำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  
ว33264  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4    จำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  
ว31206  คอมพิวเตอร์ 4    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว32206  คอมพิวเตอร์ 5    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว33206  คอมพิวเตอร์ 6    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
(สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 

ว30290  เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1  จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30291  เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2  จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30292  ระเบียบวิธีวิจัย    จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
ว30293  โครงงานวิทยาศาสตร์ 1   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30294  โครงงานวิทยาศาสตร์ 2   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30295  วิทยาศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ 1   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30296  วิทยาศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ 2   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรม) 

ว30231 เคมีเชิงวิศวกรรม    จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30211 ฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม 1   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30212 ฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม 2   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30213 ฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม 3   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
ว30214 ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
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บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

           นายธีรว์รัตม์ รุจธนวชิญ์                                       นางสิทธิ์รัตน์ วงศ์ชุมกาญจน์ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ             รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 

 

 

 

 

            น.ส.เพ็ญทิพย์  สีคร้าม                                          น.ส.สิริรัตน์ พาลีเดช 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ             รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
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นางศิริรวรรณ ประสงค์        นางพัลลภา  กมลพันธ์     นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ์ 

 

 

 

 

 

นายรณวริทธิ์  ขะชาตย์        นางน้ำทิพย์  มหานิยม       นายมานพ  เอกจริยวงศ์ 

                                                   

นายธิติเดช  ชมภูราช  นางเตือนใจ   ประเสริฐศรี    นางสาวรดามณี  สายพัฒนะ 
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นางรุ่งนภา  ชมภูราช          นายธีรภัทร  สรรคพงษ์    ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน 

                                              

นางสาวสุมาลี จริวัฒถิรเดช นางสาวเกศกาญจน์  ปรีชาชาญ        นายธีรการณ์  สุสุขเสียง 

                                              

นายธีรภัทร กระจ่างแสง           นายปองพล  วิชาดี                   นายภัทรพันธุ์ ลาภเกิน 
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นางสาวนารีรัตน์ ดิษฐลักษณะ              น.ส.วิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว              นายทศพล  อินน้ำคบ 

                            

น.ส.ผกามาศ เพชรรัตน์                       นายชุมพล บุญมั่น 
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 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล ขอบข่ายหน้าที ่
1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ นางภัสราภรณ์  นาคสูสุ่ข - จัดอัตรากำลังกลุม่สาระการเรยีนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และจัดครู – อาจารย์เข้าสอนแทน 

- ดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน เอกสารประกอบการเรยีน
การสอน สำหรับใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

- นิเทศงานวิชาการแก่ครูในกลุม่
สาระใหม้ีการจดัการเรียนการสอน
วัดผลและประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  

- ปฏิบัติงานกรรมการวิชาการ  
- จัดทำแผน ปฏิทินปฏิบัติงานของ

กลุ่มสาระ  
- สรุปและประเมินผลการเรียนการ

ปฏิบัติงานประจำปี  
- ประชุมประสานงานภายในและ

ภายนอกกลุ่มสาระ  
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการสอน  
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ

ร่วมกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมของ
โรงเรียน 

2 รอง ฯ กลุ่มงานกิจกรรม 
 

นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ ์

 

- ช่วยหัวหน้ากลุ ่ม สาระการเรียนรู้
ส ั งคมศ ึกษาฯด ูแลงานก ิจกรรม  
โครงการ 

- นิเทศ  ติดตาม  ให้คำแนะนำการ
ปฏิบัติกิจกรรม  โครงการ  ชุมนุม 

- ประสานงานก ับหน ่วยงานและ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก  ใน
ความร่วมมือการปฏิบัต ิงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
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- รักษาราชการในตำแหน่งรองหัวหน้า
ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

รอง ฯ กลุ่มงานวิชาการ น.ส.เพ็ญทิพย์  สคีร้าม - ช่วยหัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษาฯดูแลงานวัดผล
ประเมินผล  งานวิจัย  งานนิเทศ
ภายใน 

- วางแผนและบริหารกลุ่มงานวิชาการ 
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน 

บริการ ควบคุมคุณภาพงานและ
พัฒนาหลักสตูรการเรียนรู้ การนเิทศ 
การวัดและประเมินผล 

- ร่วมกำหนดทิศทาง แนวนโยบาย 
และจัดทำแผนปฏบิัติงานของกลุ่ม 

- วิเคราะหส์ภาพปัจจุบันและปัญหา
ของกลุ่มสาระ 

- รักษาราชการในตำแหน่งรองหัวหน้า
ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

รอง ฯ กลุ่มงานแผน/
งบประมาณ 

นางสิทธ์ิรัตน ์วงศ์ชุมกาญจน ์ - ช่วยหัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ดูแลงานแผนงาน     
งานงบประมาณ  งานการเงิน  งาน

สารบรรณ 

- นิเทศ  ติดตาม ให้คำแนะนำ  การ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนว
ทางการบริหารงานตามเปา้หมายที่
กำหนดไว ้

- ประสานงานกับหน่วยงานและ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก  ใน
ความร่วมมือการปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
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- รักษาราชการในตำแหน่งรองหัวหน้า
ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

รอง ฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป น.ส.สริิรตัน์ พาลีเดช - ช่วยหัวหน้ากลุ ่ม สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ด ูแลงานบริหารงานทั ่วไป  งาน
อาคารสถานท่ี  งานสวัสดิการ 

- กำก ั บด ู แลงานอาคารสถานที่   
อาคาร  9  ห้องศูนย์ส ังคม  ห้อง
แสดงผลงาน  ห้องจริยธรรม  ลาน
ธรรมะ 

- ประสานงานอาคารสถานท่ี 
- รักษาราชการในตำแหน่งรองหัวหน้า

ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานหลักสูตรกลุม่สาระ น.ส.รดามณี  สายพัฒนะ 
น.ส.เพ็ญทิพย์  สคีร้าม 
 

- วางแผนและบริหารกลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตรและ
ก า ร เ ร ี ย น รู้   จ ั ด ท ำ แ ผ น ง า น /
โครงการ/งาน ของกลุ่มงาน 

- ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนรู้ 

- ส่งเสริมให้ม ีการพัฒนาหลักส ูตร 
และการเรียนรู้ และนิเทศการสอน 

- จัดโครงสร ้างหลักส ูตร เส ้นทาง
วิชาการ และการเลือกเร ียนวิชา
เพ ิ ่มเต ิมงานอื ่น ๆ ตามที ่ ได ้รับ
มอบหมาย 

4. งานวัดผลกลุ่มสาระ ว่าท่ีร้อยตรีศักดา  สาพิมาน 
น.ส.นารรีัตน์  ดิษฐลักษณะ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของ รบ./
ปพ.  

- นำ รบ. / ปพ. ส่ง หัวหน้ากลุม่สาระ 
- นำ รบ. / ปพ. ส่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบรหิารวิชาการ  
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5. งานนิเทศกลุ่มสาระ น.ส.เพ็ญทิพย์  สคีร้าม 
น.ส.สริิรตัน์ พาลีเดช 
 

- ทำหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรในนิเทศ  
ต ิดตาม ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ และกำหนดการสอน 

- โรงเรียนทำการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

6. งานแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
เทคโนโลย ี

น.ส.ผกามาศ  เพชรรตัน ์
น.ส.นารรีัตน์  ดิษฐลักษณะ 

- จัดหา จัดซื้อ อบรมการใช้เทคโนโลยี
และสื่อนวัตกรรม  

7. งานสารบรรณกลุ่มสาระ นางรุ่งนภา  ชมพูราช 
นางศิริวรรณ  ประสงค ์

- ลงทะเบียนหนังสือเข้ากลุ่มสาระ 
- แจ้งหนังสือเวียนภายในกลุ่มสาระฯ 

ให้ครูกลุ่มสาระได้รับทราบ  
- ประชาสัมพันธ์หนังสือเข้ากลุ่มสาระ

ฯให้ครูกลุ่มสาระได้รับ 
8. งานวิจัยกลุ่มสาระ น.ส.เพ็ญทิพย์  สคีร้าม 

น.ส.รดามณี  สายพัฒนะ 
- ทำหน้าที่ส่งเสริมการทำวิจัย  นิเทศ  

ติดตามจัดเก็บข้อมูลการวิจัย 
- ทำการว ิจ ัยเพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพ

การศึกษา  
- ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ นายธีระการณ์  สสุุขเสียง 
น.ส.รดามณี  สายพัฒนะ 

- จ ัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ 
แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน  

- ติดตามรวบรวมและเผยแพร่ความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ต ่างๆภายในกล ุ ่มสาระ ฯ หรือ
ภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระ 

- ให ้ ข ่ า วสาร   ข ้อม ู ลต ่ างๆ  ของ
โรงเร ียน   เพ ื ่ อประชาส ัมพ ันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
โรงเรียนทางอินเตอร์เน็ต 

10. งานกิจกรรมเสรมิหลักสูตร
กลุ่มสาระ 

นายรณวริทธิ์  ขะชาตย ์
นายธีรภัทร  กระจ่างแสง 

- ดูแลงานกิจกรรม  โครงการ 
- ปฏิบัติกิจกรรม  โครงการ ตามที่

ได้รับ 
- ประสานงานก ับหน ่วยงานและ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอก  ใน
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ความร่วมมือการปฏิบัต ิงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- รักษาราชการในตำแหน่งรองหัวหน้า
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานประสานงานชุมนุมกลุ่ม
สาระ 

นายธีรภัทร  สรรคพงษ ์
น.ส.ผกามาศ  เพชรรตัน ์

- งานประสานงานชุมนุมกลุ ่มสาระ 
ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน
ชุมนุมของกลุ่มสาระสังคม  

12. งานกิจกรรม PLC กลุ่มสาระ น.ส.สริิรตัน์ พาลีเดช 
น.ส.วิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว 

- ขอบข่ายงานกิจกรรม PLC 
- สร้างทีม กำหนดปัญหา  วางแผน

และออกแบบกระบวนการ  ลงมือ
ปฏิบัติตามแผนสะท้อนผลหลังการ
ปฏิบัติ 

- ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
13. งานจัดสอนแทน นางรุ่งนภา  ชมพูราช 

นางสุมาลี  จริวัฒถิรเดช 
- จ ัดคร ู เข ้าสอนแทนโดยคำน ึงถึง

ความรู้ความสามารถและความถนัด 
หรือการใช้สื่ออุปกรณ์ 

- ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 

- ประเมินผลและนำผลการประเมินไป
ใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน 

- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14. งานสารสนเทศกลุม่สาระ น.ส.เกศกาญจน์  ปรีชาชาญ 
น.ส.วิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว 
นายทศพล  อินน้ำคบ 

- จัดเก็บรวบรวมข้อมลูของกลุ่มสาระ
ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน  

- จัดทำป้ายนิเทศ แผนภูมิ สถิติข้อมูล
ทางวิชาการของกลุ่มสาระ  

- เก็บรวบรวม จดัทำสถติิด้านการ
เรียนการสอน  

- ให้บริการข้อมลูแก่ครู - อาจารย์
กลุ่มสาระ  

- ร่วมจัดทำเอกสารสารสนเทศของ
โรงเรียน  

- ป ฏ ิ บ ั ต ิ ห น ้ า ท ี ่ อ ื ่ น ๆ  ท ี ่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย   
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15 งานควบคุมภายใน/ 
งานบริหารความเสีย่ง 

นางเตือนใจ  ประเสริฐศร ี
นายธีรภัทร  กระจ่างแสง 

- การกํากับ ติดตาม และควบคุมดูแล
ให้ผู้ได้รับ 
มอบหมายให้ทําหน้าทที่บริหาร จัด

กระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าได้ผล

ตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อกลุ่มสาระ 

16 งานแผนงานกลุ่มสาระ นางสิทธ์ิรัตน ์วงศ์ชุมกาญจน ์
นายรณวริทธิ์  ขะชาตย ์
นางภัสราภรณ์  นาคสูสุ่ข 

- ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน 
แผนปฏิบัติงาน/โครงการปฏิทิน
ปฏิบัติงานกลุม่สาระสังคมฯเพื่อ
จัดสรรงบประมาณ 

- พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของ
กลุ่มบรหิารทั่วไปใหส้อดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียนและเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูป
การศึกษา 

- กำกับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ 
ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน 

- ประสานงานกับแผนงานของ
โรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้/
กลุ่มต่าง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยมีา
ใช้ให้มีประสิทธิภาพ 

- ประเมิน สรุป รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
17 งานโครงการกลุม่สาระ นางเตือนใจ  ประเสริฐศร ี

นายธีรภัทร  กระจ่างแสง 
น.ส.ผกามาศ  เพชรรตัน ์

- ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน 
แผนปฏิบัติงาน/โครงการปฏิทิน
ปฏิบัติงานกลุม่สาระสังคมฯเพื่อ
จัดสรรงบประมาณ 

- พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของ
กลุ่มบรหิารทั่วไปใหส้อดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียนและเกณฑ์
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ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูป
การศึกษา 

- กำกับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ 
ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน 

- ประสานงานกับแผนงานของ
โรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้/
กลุ่มต่าง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยมีา
ใช้ให้มีประสิทธิภาพ 

- ประเมิน สรุป รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
18 งานพัสดุกล่มสาระ นายธีรภัทร  กระจ่างแสง 

นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ ์
นางสุมาลี  จริวัฒถิรเดช 

- วางแผน จัดซื้อ จัดหา วัสดุครุภัณฑ์   
ท ี ่จำเป ็นในการซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกที ่ชำรุด  โดย
ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 

- จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  
ยืม – คืน วัสดุให้ถูกต้องมีระบบและ
เป็นปัจจุบันงานพัสดุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- สำรวจความต้องการในการใช้วัสดุ - 
อุปกรณ์  

- จัดทำซื้อวัสดุ-อุปกรณ์หรือขอเบิก
จากวัสดุกลาง  

- จัดทำบัญชีวัสดุ - ครุภัณฑ์  
- เก็บรักษาวัสดุ - อุปกรณ์  
- เสนอขอซ่อมแซมวัสดุ - อุปกรณ์ที่

ชำรุด  
- จัดทำระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบ

รายงาน  แบบฟอร์มต่าง ๆ   ที่จำเป็น
ในการให้บริการ  ปรับซ่อมติดตาม
การปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพ
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วัสดุ  ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน 

- ประเมิน สร ุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีการศึกษาและรายงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

19 งานประกันคุณภาพ นางน้ำทิพย์  มหานิยม 
นางภัสราภรณ์  นาคสูสุ่ข 
นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ์นาง 

น.ส.เพ็ญทิพย์  สคีร้าม 
นางสิทธ์ิรัตน ์วงศ์ชุมกาญจน ์
นางเตือนใจ  ประเสริฐศร ี
นางสุมาลี  จริวัฒถิรเดช 
นางรุ่งนภา  ชมพูราช 

- วิเคราะห์สาเหตุและให้คำแนะนำ
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
ให ้ เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

- ร่วมวางแผนเพื่อการพัฒนาในส่วน
การจ ัดการศ ึกษาของกล ุ ่มสาระ
เพื่อให้บรรลุนโยบาย 

- รับผิดชอบในการดูแลควบคุมการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งานต ิดตามตรวจสอบ ค ุณภาพ
การศึกษางานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

- ร ับผ ิดชอบในการประสานงาน 
ระหว่างฝ่ายประกันคุณภาพกับกลุ่ม
สาระต่าง  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ตรวจสอบภายนอก หรือจาก
สำน ักงานร ับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา( ส ม ศ. ) 

20 งานการเงินกลุ่มสาระ นางเตือนใจ  ประเสริฐศร ี
น.ส.เพ็ญทิพย์  สคีร้าม 

-    รับเงินรายได้ทุกประเภท 

-    ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท 

-    รายงาน/ตรวจสอบด้านการเงินและ

บัญช ี

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ขอเบิกจ่าย 

21 งานส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม 

นายมานพ  เอกจริยวงศ ์
นางพัลภา  กมลพันธ ์

- กิจกรรมทางศาสนา  วันสำคญัทาง
ศาสนา 

- กิจกรรมชุมนมุ/โครงการ 
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- กิจกรรมภายใน/ภายนอก 
22 งานอาคารสถานท่ี นายทศพล  อินน้พคบ 

นายภัทรพันธ์  ลาภเกิน 
- ปฏิบัติหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อย 

อาคาร 3 
- ปฏิบัติหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อย 

ห้องอาเซียน 
- ปฏิบัติหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อย 

ห้องจริยธรรม 
- ปฏิบัติหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อย 

ห้องแสดงผลงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อย 

ลานธรรมะ 
23 งานสวัสดิการกลุม่สาระ น.ส.นารรีัตน์  ดิษฐลักษณะ 

นายธีรภัทร  สรรคพงษ ์
- จัดเตรียมกระเช้าบริการเยี ่ยมไข้

คณะครูในกรณีที ่เกิดอุบัติเหตุหรือ
เ จ ็ บ ป ่ ว ย  น อ น ร ั ก ษ า ต ั ว ใ น
โรงพยาบาล  

- จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน
สำหรับการประชุมกลุ่มสาระฯหรือ
ในวาระอื่น ๆ 

- ประสานงานกับเจ้าภาพและแจ้งให้
บุคลากรในกลุ ่มสาระฯ ทราบ ใน
การวางพวงหรีดเป็นเจ้าภาพในงาน
สวดอภิธรรมศพของครู  บิดา มารดา
ของครู   

- จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ เนื ่องใน
วาระครบเกษ ียณอาย ุ ราชการ
ประจำปี  การย้าย  การลาออกของ
บุคลากรในโรงเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระ 
โครงสร้างและเวลาเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาพื้นฐาน 
ส 21101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1  จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1    จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 
ส 21102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2     จำนวน 60 ชัว่โมง  1.5   หน่วยกิต 
ส 21104 ประวัติศาสตร์ 2    จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 
ส 22101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  3  จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5   หน่วยกิต 
ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3    จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 
ส 22102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  4  จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5   หน่วยกิต 
ส 22104 ประวัติศาสตร์ 4    จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 
ส 23101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  5  จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส 23103 ประวัติศาสตร์ 5    จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส 23102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  6  จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6    จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ส 20231 หน้าที่พลเมือง 1                                จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 

ส 20232 หน้าที่พลเมือง 2                                 จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 

ส 20233 หน้าที่พลเมือง 3                                 จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 

ส 20234 หน้าที่พลเมือง 4                                 จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 

ส 20235 หน้าที่พลเมือง 5                                 จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 

ส 20236 หน้าที่พลเมือง 6                                  จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5   หน่วยกิต 
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โครงสร้างและเวลาเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพื้นฐาน 
ส 31101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 31102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 31103 ประวัติศาสตร์ 1                               จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2                               จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส 32101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 32102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 32103 ประวัติศาสตร์ 3                               จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต  
ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4                               จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต  
ส 33101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30201 ศาสนาสากลและหลักการอยู่ร่วมกัน   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30221 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์        จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30222 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30223 การปกครองท้องถิ่นไทย   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30224 กฎหมายอาญาเบื้องต้น   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30225 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย     จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30226 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เบื้องต้น  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30227 การเมืองการปกครองของไทย       จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 1    จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2     จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 3    จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส 30234 หน้าที่พลเมือง 4       จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส 30241 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30242 องค์การระหว่างประเทศ   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30243 เศรษฐกิจพอเพียง    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30244 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม    จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30261 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 30281 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้              จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
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รายวิชาเพิ่มเติม (ต่อ) 
ส 30282 โลกศึกษาเบื้องต้น     จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 31221 การปกครองของไทย      จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 31223 อาเซียนศึกษา 1                      จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 31224 อาเซียนศึกษา 2   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 32261 เหตุการณ์ปัจจุบัน  จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 32262 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 33201 โลกศึกษา 1   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 33202 โลกศึกษา 2   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 33241 สถานการณ์เศรษฐกิจในชุมชน จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 33242 พลังงานและสิ่งแวดล้อม   จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
ส 33263 ภัยพิบัติทางธรรมชาติศึกษา จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
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บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

 

 

 

นายสันติราษฎร์ เรียนงาม 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

                                                  

          นายสุนทร บุญเอียด     นายพงษ์พันธ์ ติยะบุตร 

                              รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

                                   

นางสาวชมัยพร พืชกมุทร                   นางวิจิตร ดัดเพชร                   นางนาฏนลิน จุลโมกข์ 
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นายเศรษฐพงษ ์จันทร์แก้ว     นางมรรษวรรณ สุภานันท์                 นายพิภพ วัดกิ่ง 

 

                               

     นายพรเทพ บุณยกุล              นางวันวิวาห์ พิพัฒน์เยาว์กุล          นายสุเมธี ศรีสุข 

 

                  

นางสาวตุราณีย์ เจ้าทรัพย ์           ว่าที ่ร.ต.อุรุพงษ์ จันทราชา 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นายสันตริาษฎร์ เรียนงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
- งานสวัสดิการกลุ่มสาระฯ 
- ประชาสัมพันธ์กลุม่สาระฯ 
- งานจำหน่ายชุดพลศึกษา 
- งานอาคารสถานท่ี 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษาและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
2. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษาตามนโยบายของโรงเรียน 
3. นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบตังิานโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆของกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 
4. จัดทำตารางการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
5. ติดตามการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและให้ความรู้
แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
6. รวบรวมจัดพิมพโ์ครงการและหลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
8. วางแผน ประสานงานในการจดักิจกรรมให้บริการ
เสรมิขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีห่ัวหน้าและรอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย 
9. วางแผน ประสานงาน ตดิตาม เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามที่หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มอบหมาย 
10. ควบคุมดูแลและดำเนินการขายชุดพลศึกษา 
11. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นำเสนอหัวหน้าการเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง 
12. ถ่ายเอกสารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
13. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานท่ี ๆ ไดร้ับมอบหมายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
14. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ให้บริการ
ชุมชนและอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้งาน ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหดู้สวยงามและเหมาะสม 
15. จัดทำเอกสาร สื่ออุปกรณ์และระเบียบการใช้ 
16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
17. ปฏิบัติการสอนในวิชาพลศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นายสุนทร บุญเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระฯ 
- งานแหล่งเรียนรู้ สื่อการสอนและ
เทคโนโลย ี
- งานควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง 
-งานกิจกรรมชุมนุม 
- งานอาคารสถานท่ี 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1
และ3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาและกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนกับหัวหน้ากลุม่สาระ 
2. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษาตามนโยบายของโรงเรียน 
3. นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบตังิานโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆของกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 
4. วางแผน ส่งเสรมิกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามแนวทางของสถานศึกษา 
5. บริหารจัดการเอกสารรวบรวม สรุปผลการเรยีนของ
นักเรียน 
6. ประสานงานกับกลุ่มวัดผลประเมินผลโรงเรียน 
เผยแพร่และให้ความรู้แก่ครูในกลุม่     
สาระการเรียนรู ้
7. ประสานงานในการดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผล
การเรยีนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของทุกรายวิชา 
8. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน จัดทำ
ข้อสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
9. ตรวจสอบสมุด ปพ.5 ให้มีองคป์ระกอบครบถ้วน
ถูกต้อง 
10. วางแผน รวบรวมและจัดทำระบบข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ สื่อการสอนและเทคโนโลยขีองกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
11. วางแผน ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
12. วางแผน ติตามและประสานงาน รวบรวมเอกสาร
การจัดกิจกรรมชุมนมุ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานท่ี ๆ ไดร้ับมอบหมายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
14. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ให้บริการ
ชุมชนและอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้งาน ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหดู้สวยงามและเหมาะสม 
15. จัดทำเอกสาร สื่ออุปกรณ์และระเบียบการใช้ 
16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
17. ปฏิบัติการสอนในวิชาพลศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1และ3 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นายพงษ์พันธ์ ติยะบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระฯ 
- งานวิจัยกลุ่มสาระฯ 
- งานกิจกรรม PLC 
- งานจำหน่ายชุดพลศึกษา 
- งานอาคารสถานท่ี 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาและกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนกับหัวหน้ากลุม่สาระ 
2. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษาตามนโยบายของโรงเรียน 
3. นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบตังิานโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆของกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 
4. วางแผน ส่งเสรมิกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามแนวทางของสถานศึกษา 
5. บริหารจัดการเอกสารรวบรวม สรุปผลการเรยีนของ
นักเรียน 
6. ประสานงานกับกลุ่มวัดผลประเมินผลโรงเรียน 
เผยแพร่และให้ความรู้แก่ครูในกลุม่สาระการเรียนรู ้
7. ประสานงานในการดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผล
การเรยีนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของทุกรายวิชา 
8. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน จัดทำ
ข้อสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
9. ตรวจสอบสมุด ปพ.5 ให้มีองคป์ระกอบครบถ้วน
ถูกต้อง 
10. ติดตามการทำวิจัยในช้ันเรียนของทุกรายวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
11. ติดต่อประสานงานด้านการวิจยัในช้ันเรียนกับผู้ที่
เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
12. วางแผน ติตามและประสานงาน รวบรวมเอกสาร
การจัดกิจกรรม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
13. ควบคุมดูแลและดำเนินการขายชุดพลศึกษา 
14. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นำเสนอหัวหน้าการเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง 
15. ถ่ายเอกสารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
16. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานท่ี ๆ ไดร้ับมอบหมายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
17. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ให้บริการ
ชุมชนและอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้งาน ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหดู้สวยงามและเหมาะสม 
18. จัดทำเอกสาร สื่ออุปกรณ์และระเบียบการใช้ 
19. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
20. ปฏิบัติการสอนในวิชาพลศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวชมัยพร พืชกมุทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- งานนิเทศการสอนกลุ่มสาระฯ 
- งานสารบรรณกลุ่มสาระฯ 
- งานสวัสดิการกลุ่มสาระฯ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานการเงิน 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. นิเทศภายในเกี่ยวกับการใช้หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยการจัดทำตารางการนิเทศและ
สรุปผลการนิเทศ 
2. ติดต่อประสานงานดา้นการนิเทศการสอนกับผู้ที่
เกี่ยวขอ้งและให้คำแนะนำแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. ติดตามในการจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน วิเคราะหผ์ู้เรยีน และรวบรวม เอกสาร 
4. ประสานงานรบัหนังสือเข้า คัดแยกเพื่อนำเสนอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือหนังสือเข้าท่ัวไปและ
หนังสือเกี่ยวกับการจดัประกวด แข่งขันและการอบรม
ต่าง ๆ 
5. ประสานงานตดิตามการรับทราบคำสั่ง การส่งงานอ่ืน 
ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องถ่ายเอกสารและจัดเก็บข้อมลูให้เป็น
ระบบ 
6. วางแผน ประสานงานในการจดักิจกรรมให้บริการ
เสรมิขวัญและกำลังใจให้แกบุ่คลากรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
7. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ี 
ๆ ไดร้ับมอบหมายให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย 
8. ประสานงานกับฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ให้บริการ
ชุมชนและอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้งาน ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหดู้สวยงามและเหมาะสม 
9. จัดทำเอกสาร สื่ออุปกรณ์และระเบียบการใช้ 
10. ควบคุมดูแลและดำเนินการดา้นการเงินนอก
งบประมาณกลุม่สาระการเรยีนรู้ สำรองจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการต่าง ๆ และอืน่ ๆ 
11. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นำเสนอหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง 
12. ประสานงานรับหนังสือเข้า คดัแยกเพื่อนำเสนอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือหนังสือเข้าท่ัวไปและ
หนังสือเกี่ยวกับการจดัประกวด แข่งขันและการอบรม
ต่าง ๆ 
13. ประสานงานตดิตามการรับทราบคำสั่ง การส่งงาน
อื่นๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
14. ถ่ายเอกสารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
16. ปฏิบัติการสอนในวิชาสุขศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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5 
 
  

นางวิจิตร  ดัดเพชร 
  

- งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 
  

1. วางแผนและดำเนินการงานสุขภาพอนามัย การตรวจ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และจัดทำข้อมูลเอกสารให้
เป็นระเบียบ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
3. ปฏิบัติการสอนในวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 

6 
 
  

นางนาฏนลิน จุลโมกข์ 
  

- งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
  

1. วางแผนและดำเนินการงานสุขภาพอนามัย การตรวจ
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และจัดทำข้อมูลเอกสารให้
เป็นระเบียบ 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
3. ปฏิบัติการสอนในวิชาสุขศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นายเศรษฐพงษ ์จันทร์
แก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- งานแผนงานและโครงการกลุม่สาระฯ 
- ประชาสัมพันธ์กลุม่สาระฯ 
- กิจกรรมเสรมิหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
- งานการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ ์
- งานอาคารสถานท่ี 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1
และ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. จัดทำแผนงานและโครงการรวบรวมและสรุปผลการ
จัดกิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. วางแผน ประสานงาน ตดิตาม เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและประสานงาน
กิจกรรมเสริมหลักสตูรในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
4. ประสานงานสำรวจการดำเนินการจัดซื้อและจดัเก็บ
วัสดุสำนักงานให้เป็นระเบียบ 
5. จัดทำเอกสารสรุปวสัดุอุปกรณอ์ย่างเป็นระบบ 
6. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ี 
ๆ ไดร้ับมอบหมายให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย 
7. ประสานงานกับฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ให้บริการ
ชุมชนและอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้งาน ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหดู้สวยงามและเหมาะสม 
8. จัดทำเอกสาร สื่ออุปกรณ์และระเบียบการใช้ 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
10. ปฏิบัติการสอนในวิชาพลศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1และ2 

8 
 
 
 
 
 
 
 

นางมรรษวรรณ สุภานันท ์
 
 
 
 
 
 
 

- งานหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
- งานนิเทศกลุ่มสาระฯ 
- งานวิจัยกลุ่มสาระฯ 
- งานสวัสดิการกลุ่มสาระฯ 
- ประชาสัมพันธ์กลุม่สาระฯ 
- กิจกรรมเสรมิหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
- งานกิจกรรม PLC 
- งานจัดสอนแทน 

1. จัดทำตารางการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ติดตามการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและให้ความรู้
แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. รวบรวมจัดพิมพ์โครงการและหลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
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- งานการเงิน 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 
 
 
  

5. นิเทศภายในเกี่ยวกับการใช้หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยการจัดทำตารางการ นิเทศและ
สรุปผลการนิเทศ 
6. ติดต่อประสานงานดา้นการนิเทศการสอนกับผู้ที่
เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
7. ติดตามในการจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน วิเคราะหผ์ู้เรยีน  และรวบรวม เอกสาร 
8. ติดตามการทำวิจัยในช้ันเรยีนของทุกรายวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
9. ติดต่อประสานงานดา้นการวิจยัในช้ันเรียนกับผู้ที่
เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
10. วางแผน ประสานงานในการจดักิจกรรมให้บริการ
เสรมิขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
11. วางแผน ประสานงาน ติดตาม เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
12. วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและประสานงาน
กิจกรรมเสริมหลักสตูรในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
13. วางแผน ติตามและประสานงาน รวบรวมเอกสาร
การจัดกิจกรรม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
14. วางแผนและดำเนินการจดัสอนแทนในกรณีครลูา
หรือไปราชการ และรวบรวมเอกสารให้เป็นระเบียบ 
15. ควบคุมดูแลและดำเนินการดา้นการเงินนอก
งบประมาณกลุม่สาระการเรยีนรู้ สำรองจ่ายเงิน 
งบประมาณโครงการต่าง ๆ และอืน่ ๆ 
16. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นำเสนอหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง 
17. ประสานงานรับหนังสือเข้า คดัแยกเพื่อนำเสนอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือหนังสือเข้าท่ัวไปและ
หนังสือเกี่ยวกับการจดัประกวด แข่งขันและการอบรม
ต่าง ๆ 
18. ประสานงานตดิตามการรับทราบคำสั่ง การส่งงาน
อื่น ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
19. ถ่ายเอกสารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
20. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
21. ปฏิบัติการสอนในวิชาสุขศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

9 
 
 

นายพิภพ วัดกิ่ง 
 
 

- งานวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระฯ 
- งานแหล่งเรียนรู้ สื่อการสอนและ
เทคโนโลย ี

1. วางแผน ส่งเสรมิกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามแนวทางของสถานศึกษา 
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- งานควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง 
- กิจกรรมชุมนุมกลุ่มสาระฯ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานการเงิน 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
 
 
 
  

2. บริหารจัดการเอกสารรวบรวม สรุปผลการเรยีนของ
นักเรียน 
3. ประสานงานกับกลุ่มวัดผลประเมินผลโรงเรียน 
เผยแพร่และให้ความรู้แก่ครูในกลุม่สาระการเรียนรู ้
4. ประสานงานในการดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผล
การเรยีนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของทุกรายวิชา 
5. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน จัดทำ
ข้อสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
6. ตรวจสอบสมุด ปพ.5 ให้มีองคป์ระกอบครบถ้วน
ถูกต้อง 
7. วางแผน รวบรวมและจัดทำระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
สื่อการสอนและเทคโนโลยีของกลุม่สาระการเรียนรู้ 
8. วางแผน ประสานงาน ตดิตาม ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
9. วางแผน ติตามและประสานงาน รวบรวมเอกสารการ
จัดกิจกรรมชุมนุม ของกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
10. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานท่ี ๆ ไดร้ับมอบหมายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
11. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ให้บริการ
ชุมชนและอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้งาน ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหดู้สวยงามและเหมาะสม 
12. จัดทำเอกสาร สื่ออุปกรณ์และระเบียบการใช้ 
13. ควบคุมดูแลและดำเนินการดา้นการเงินนอก
งบประมาณกลุม่สาระการเรยีนรู้ สำรองจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการต่าง ๆ และอืน่ ๆ 
14. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นำเสนอหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง 
15. ประสานงานรับหนังสือเข้า คดัแยกเพื่อนำเสนอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือหนังสือเข้าท่ัวไปและ
หนังสือเกี่ยวกับการจดัประกวด แข่งขันและการอบรม
ต่าง ๆ 
16. ประสานงานตดิตามการรับทราบคำสั่ง การส่งงาน
อื่น ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
17. ถ่ายเอกสารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
18. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
19. ปฏิบัติการสอนในวิชาพลศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นายพรเทพ บุณยกลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- งานวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระฯ 
- งานแหล่งเรียนรู้ สื่อการสอนและ
เทคโนโลย ี
- งานควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง 
- งานจำหน่ายชุดพลศึกษา 
- งานอาคารสถานท่ี 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. วางแผน ส่งเสรมิกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามแนวทางของสถานศึกษา 
2. บริหารจัดการเอกสารรวบรวม สรุปผลการเรยีนของ
นักเรียน 
3. ประสานงานกับกลุ่มวัดผลประเมินผลโรงเรียน 
เผยแพร่และให้ความรู้แก่ครูในกลุม่สาระการเรียนรู ้
4. ประสานงานในการดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผล
การเรยีนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของทุกรายวิชา 
5. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน จัดทำ
ข้อสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
6. ตรวจสอบสมุด ปพ.5 ให้มีองคป์ระกอบครบถ้วน
ถูกต้อง 
7. วางแผน รวบรวมและจัดทำระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
สื่อการสอนและเทคโนโลยีของกลุม่สาระการเรียนรู้ 
8. วางแผน ประสานงาน ตดิตาม ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
9. ควบคุมดูแลและดำเนินการขายชุดพลศึกษา 
10. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นำเสนอหัวหน้าการเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง 
11. ถ่ายเอกสารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
12. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานท่ี ๆ ไดร้ับมอบหมายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
13. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ให้บริการ
ชุมชนและอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้งาน ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหดู้สวยงามและเหมาะสม 
14. จัดทำเอกสาร สื่ออุปกรณ์และระเบียบการใช้ 
15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
16. ปฏิบัติการสอนในวิชาพลศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวันวิวาห ์พิพัฒน์เยาว์
กุล 
 
 
 
 
 
 
 

- งานหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
- งานสารสนเทศ 
- งานนิเทศการสอนกลุ่มสาระฯ 
- งานวิจัยกลุ่มสาระฯ 
- กิจกรรมเสรมิหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
- งานการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ ์
- งานจัดสอนแทน 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
 

1. จัดทำตารางการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ติดตามการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและให้ความรู้
แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. รวบรวมจัดพิมพโ์ครงการและหลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
5. รวบรวมและจัดทำระบบข้อมลูสาระสนเทศของกลุม่
สาระการเรียนรู ้



ห น ้ า  | 113 
 

 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6. ให้ความรู้แก่ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้และ
ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน 
7. นิเทศภายในเกี่ยวกับการใช้หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยการจัดทำตารางการนิเทศและ
สรุปผลการนิเทศ 
8. ติดต่อประสานงานดา้นการนิเทศการสอนกับผู้ที่
เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
9. ติดตามในการจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน วิเคราะหผ์ู้เรยีนและรวบรวม เอกสาร 
10. ติดตามการทำวิจัยในช้ันเรียนของทุกรายวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
11. ติดต่อประสานงานด้านการวิจยัในช้ันเรียนกับผู้ที่
เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
12. วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและประสานงาน
กิจกรรมเสริมหลักสตูรในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
13. ประสานงานสำรวจการดำเนนิการจัดซื้อและจดัเก็บ
วัสดุสำนักงานให้เป็นระเบียบ 
14. จัดทำเอกสารสรุปวสัดุอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ 
15. วางแผนและดำเนินการจดัสอนแทนในกรณีครลูา
หรือไปราชการ และรวบรวมเอกสารให้เป็นระเบียบ 
16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
17.ปฏิบัติการสอนในวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นายสุเมธี ศรีสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- งานสารสนเทศ 
- งานแผนงานและโครงการกลุม่สาระ 
- งานวิจัยกลุ่มสาระฯ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. รวบรวมและจัดทำระบบข้อมลูสาระสนเทศของกลุม่
สาระการเรียนรู ้
2. ให้ความรู้แก่ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้และ
ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน 
3. จัดทำแผนงานและโครงการรวบรวมและสรุปผลการ
จัดกิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ติดตามการทำวิจัยในช้ันเรยีนของทุกรายวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
5. ติดต่อประสานงานดา้นการวิจยัในช้ันเรียนกับผู้ที่
เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
6. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ี 
ๆ ไดร้ับมอบหมายให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย 
7. ประสานงานกับฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ให้บริการ
ชุมชนและอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้งานตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหดู้สวยงามและเหมาะสม 
8. จัดทำเอกสาร สื่ออุปกรณ์และระเบียบการใช้ 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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10. ปฏิบัติการสอนในวิชาพลศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 2 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวตุราณีย์ เจ้าทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- งานหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
- งานสารสนเทศ 
- งานนิเทศการสอนกลุ่มสาระฯ 
- งานแผนงานและโครงการกลุม่สาระฯ 
- งานสารบรรณกลุ่มสาระฯ 
- ประชาสัมพันธ์กลุม่สาระฯ 
- งานสุขภาพอนามัย 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. จัดทำตารางการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ติดตามการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและให้ความรู้
แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. รวบรวมจัดพิมพโ์ครงการและหลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
5. รวบรวมและจัดทำระบบข้อมลูสาระสนเทศของกลุม่
สาระการเรียนรู ้
6. ให้ความรู้แก่ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้และ
ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน 
7. นิเทศภายในเกี่ยวกับการใช้หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยการจัดทำตารางการนิเทศและ
สรุปผลการนิเทศ 
8. ติดต่อประสานงานดา้นการนิเทศการสอนกับผู้ที่
เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
9. ติดตามในการจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน วิเคราะหผ์ู้เรยีนและรวบรวม เอกสาร 
10. จัดทำแผนงานและโครงการรวบรวมและสรุปผล
การจัดกิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11. ประสานงานรับหนังสือเข้า คดัแยกเพื่อนำเสนอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือหนังสือเข้าท่ัวไปและ
หนังสือเกี่ยวกับการจดัประกวด แข่งขันและการอบรม
ต่าง ๆ 
12. ประสานงานตดิตามการรับทราบคำสั่ง การส่งงาน
อื่น ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องถ่ายเอกสารและจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นระบบ 
13. วางแผน ประสานงาน ติดตาม เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
14. วางแผนและดำเนินการงานสขุภาพอนามัย การ
ตรวจสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และจัดทำข้อมลู
เอกสารใหเ้ป็นระเบียบ 
15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
16. ปฏิบัติการสอนในวิชาสุขศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

14 
 
 

ว่าท่ีร้อยตรีอุรุพงษ์     
จันทราชา 
 

- กิจกรรมเสรมิหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

1. วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและประสานงาน
กิจกรรมเสริมหลักสตูรในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
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2. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ี 
ๆ ไดร้ับมอบหมายให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย 
3. ประสานงานกับฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ให้บริการ
ชุมชนและอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้งานตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหดู้สวยงามและเหมาะสม 
4. จัดทำเอกสาร สื่ออุปกรณ์และระเบียบการใช้ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. ปฏิบัติการสอนในวิชาพลศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 

 พ21101  สุขศึกษา 1   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ21102  สุขศึกษา 2   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ22101  สุขศึกษา 3   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ22102  สุขศึกษา 4   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ23101  สุขศึกษา 5   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ23102  สุขศึกษา 6   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ21103 ว่ายน้ำ 1   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ21104 ว่ายน้ำ 2   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ22103 กรีฑา    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ22104 ดาบสองมือ   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ23103 วอลเลย์บอลเบื้องต้น  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ23104 บาสเกตบอลเบื้องต้น  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

รายวิชาเพิ่มเติม 

พ21201 เทเบิลเทนนิส     จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
พ22201 กระบี่    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
พ22202 ฟุตบอล    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
พ23201 ตะกร้อเตะทน   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
พ23202 เซปัคตะกร้อ   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต  
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 

พ31101สุขศึกษา 1      จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ31102สุขศึกษา 2    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ32101สุขศึกษา 3    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ32102สุขศึกษา 4    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ33101สุขศึกษา 5    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ33102สุขศึกษา 6    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต  

รายวิชาเพิ่มเติม 

พ31201แฮนด์บอล    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ31202ฟุตซอล     จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ32201แบดมินตัน    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ32202วอลเลย์บอลขั้นก้าวหน้า   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ33201วิทยาศาสตร์การกีฬา 1   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ33202วิทยาศาสตร์การกีฬา 2   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
นายสิรภพ  ทองอร่าม 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
               นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ                                      นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์ 
          รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
 
                                                                                                                                                                                                                                           

                                                             
   นายพิชัย  หิดาวรรณ              นางจุฑามาศ   ทองอร่าม  ว่าที่ รต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชต       
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  นางสาลินี  เพ็งอุดม                        นายกิตติ  คงเจริญ          นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล     
         
 

                                     
    นายสมชาย  อบรมย์                 นายกิตติบดี  มิ่งเจริญวงศ์      นางสาวพิชญา  สริิสมบุญสิน 

 
 

                                                          
                               ครูอัตราจ้าง 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที่ ขอบข่ายหน้าที่ 
1 นายสิรภพ  ทองอร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระ บริหารงานภายในกลุ่มสาระ 

2 
นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้ช่วยในการบริหารงานกลุ่ม

สาระ 
3 นายฉัตรชัย  อรรถปักษ์ วิชาการกลุ่มสาระ จัดการเรื่องวิชาการกลุ่มสาระ 
4 นายพิชัย  หิดาวรรณ การเงินกลุ่มสาระ ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงิน 
5 นางจุฑามาศ  ทองอร่าม หลักสูตรกลุ่มสาระ จัดการหลักสูตร 
6 ว่าที่รต.ชนานาถ ธนทัตนันทโชติ ธุรการกลุ่มสาระ จัดสอนแทน 
7 นางสาลินี  เพ็งอุดม พัสดุ/นิเทศกลุ่มสาระ จัดซื้อ จัดจ้างเรื่องพัสดุต่างๆ 
8 นายกิตติ  คงเจริญ สาระสนเทศ/นิเทศกลุ่มสาระ เก็บข้อมูลภายในกลุ่มสาระ 

9 
นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล วัดผล/ประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มสาระ 
จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

10 นายสมชาย  อบรมย์ สารบรรณ จัดสอนแทน 

11 
นายกิตติบดี  มิ่งเจริญวงศ์ วัดผลกลุ่มสาระ จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
12 นางสาวพิชญา  สิริสมบุญสิน สาระสนเทศ/นิเทศกลุ่มสาระ เก็บข้อมูลภายในกลุ่มสาระ 
13 นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์ ควบคุมวงโยธวาทิต ควบคุมและฝึกสอนวงโยธวาทิต 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาพื้นฐาน 
   

ศ21101 ศิลปะ 1  (ทัศนศิลป์ , ดนตรีไทย)             จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ21102 ศิลปะ 2  (ทัศนศิลป์ , ดนตรีไทย)  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

 ศ22101 ศิลปะ 3  (ทัศนศิลป์ , นาฏศิลป์)  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

 ศ22102 ศิลปะ 4  (ทัศนศิลป์ , นาฏศิลป์)  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ23101 ศิลปะ 5  (ทัศนศิลป์ , ดนตรีสากล) จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ23102 ศิลปะ 6  (ทัศนศิลป์ , ดนตรีสากล) จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

ศ20201 ศิลป์สร้างสรรค์ 1  จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

 ศ20202 ศิลป์สร้างสรรค์ 2   จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ศ20203 ศิลป์สร้างสรรค์ 3  จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

 ศ20204 ศิลป์สร้างสรรค์ 4  จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ศ20205 ศิลป์สร้างสรรค์ 5  จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

 ศ20206 ศิลป์สร้างสรรค์ 6  จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ศ20261 ศิลปกรรมท้องถิ่น  จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  

ศ20271 โครงงานศิลปะ 1    จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  

ศ20272 โครงงานศิลปะ 2    จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  

ศ20281 องค์ประกอบศิลปะ  จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
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ศ20282 การวาดเส้น   จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  

ศ20283 การเขียนภาพสีชอล์ค  จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  

ศ20284 ภาพพิมพ์   จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต   

ศ20285 ประติมากรรม   จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต   

ศ20286 สื่อผสม     จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต   

ศ20287 ศิลปะการตกแต่ง   จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต   

ศ20288 การออกแบบ     จำนวนท1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ศ20289  การเขียนทัศนียภาพ   จำนวน   1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ศ20290  การเขียนตัวอักษร    จำนวน  1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  

ศ20291 การตัดสติกเกอร์     จำนวน   1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาพื้นฐาน 

ศ31101 ศิลปะ 1 (ดนตรีไทย)  จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ศ31102 ศิลปะ 2 (ดนตรีสากล)  จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์)   จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ศ32102 ศิลปะ 4 (นาฏศิลป์)   จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ศ33101 ศิลปะ 5 (ทัศนศิลป์)   จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์)   จำนวน 1  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
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รายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

ศ30261 ศิลปกรรมท้องถิ่น  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต  

ศ30271  โครงงานศิลปะ 1  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต  

ศ30272  โครงงานศิลปะ 2  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต  

ศ30281 องค์ประกอบศิลปะ  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

 ศ30282 การวาดเส้น   จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ30283 การเขียนภาพสีน้ำ  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ30284 การเขียนภาพสีโปสเตอร์  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ30285 การเขียนภาพสีน้ำมัน  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ30286 ประติมากรรม   จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ30287 จิตรกรรมไทย   จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ30288 จิตรกรรมสากล   จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ30289 ศิลปะการตกแต่ง  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ30290 การออกแบบ   จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ30291 การเขียนทัศนียภาพ  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต 

ศ30292 ศิลปะการถ่ายภาพ  จำนวน 2  ชั่วโมง 1  หน่วยกิต  
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บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ  รอดคำ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และหัวหน้างานเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และหัวหน้างานอุตสาหกรรม 
 

                              
 

                นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์                         นางสาวสุนันทา  เกษมสวัสดิ์ 
                    หัวหน้างานคหกรรม          หวัหน้างานธุรกิจ 
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   นายพนม  บุญมางำ                       นายวิเซษฐ ค้าสุวรรณ           นางสาวมลิวัลย ์ สุขแก้ว 

 

                                           
  นายชัยวัฒน์  ศรีไทย                     นายศุภกร  การสมบัติ                    นายมงคล  จิ๋วเชย 
 

                              
นางสาวจิตตินัฎฐ์  สุขบัณฑิตย์          นางสมใจ  คลังวิจิตร       นางสาวชนิดาภา  ปลั่งกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุภาพร  โพธิ์ทอง                 นางสาวเจนจริา เทวัญรัมย์  นางสาวศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ที ่ ช่ือ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่
1 ว่าท่ีร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

หัวหน้างานเกษตรกรรม 
งานควบคุมภายใน / บริหาร 
ความเสีย่ง 
งานอัตรากำลังกลุม่สาระ 

- บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตามผล  
- ประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน 
 
 
- วางแผนอัตรากำลังกลุ่มสาระ 

2 นายวสุธา  ธรรมประสิทธ์ิ หัวหน้างานอุตสาหกรรม งาน
แผนงาน/โครงการงาน
อุตสาหกรรม 

- ประสานงานกับกลุม่สาระและวชิาการ 

3 นางผกาพันธุ์  โชตินิสากรณ ์ หัวหน้างานคหกรรม  
งานสวัสดิการกลุม่สาระ    
งานแผนงาน/โครงการงาน 
คหกรรม 

- ประสานงานกับกลุม่สาระและวชิาการ 
- งานวิชาการ  งานแผนงาน งานพัฒนา 
- บุคลากร งานสวสัดิการ 

4 นางสาวสุนันทา  สันตสิวัสดิ ์ หัวหน้างานธุรกิจ งานแผนงาน/
โครงการงานธุรกิจ 
งานอัตรากำลังกลุม่สาระ 

- บริหารบุคลากรและดำเนินงานของงานธุรกิจ 
- ประสานงานกับกลุม่สาระและวชิาการ 
- วางแผนอัตรากำลังกลุ่มสาระ 

5 นายวิเชษฐ ค้าสุวรรณ หัวหน้างานนิเทศกลุ่มสาระ - นิเทศกลุ่มสาระ 
6 นายพนม บุญมางำ งานสารบรรณกลุ่มสาระ 

งานนิเทศกลุ่มงานเกษตร 
- ประสานงานกับกลุม่สาระและวชิาการ 
- นิเทศกลุ่มงานเกษตร 

7 นางสาวมลิวลัย์  สุขแก้ว งานหลักสูตร  
งานวัดผลประเมินผล  

- ปฏิบัติงานหลักสูตร งานวัดผล ประเมินผล  
งานสารสนเทศ    

8 นางสาวเจนจริา  เทวัญรมัย ์ งานหลักสูตร  
งานวัดผลประเมินผล  

- ปฏิบัติงานหลักสูตร งานวัดผล ประเมินผล  
งานสารสนเทศ    

9 นางสาวศุภนิตย์   หาญมุ่งธรรม งานหลักสูตร  
งานวัดผลประเมินผล  

- ปฏิบัติงานหลักสูตร งานวัดผล ประเมินผล  
งานสารสนเทศ    

10 นายชัยวัฒน์  ศรีไทย รองหัวหน้ากลุ่มงานอุตสาหกรรม ช่วยงานหัวหน้ากลุ่มงาน 
11 นายศุภกร  การสมบตั ิ งานวิจัยกลุ่มสาระ งานแหล่ง

เรียนรู้ / สื่อ / เทคโนโลย ี
งานกิจกรรมเสรมิหลักสูตรกลุม่
สาระ 

วางแผนและส่งเสริมการวิจัยการเรียนเพื่อ
พัฒนา 

12 นายมงคล  จิ๋วเชย งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ 
งานนิเทศกลุ่มงานอุตสาหกรรม 

ประสานงานกับกลุ่มสาระและวิชาการ 
นิเทศกลุ่มงานอุตสาหกรรม 

13 นางสาวจิตตินฎัฐ์  สุขบณัฑิตย ์ งานวัดผล รวบรวมการวัดผลและประเมินผล 
14 นางสมใจ  คลังวิจิตร คร ู ปฏิบัติหน้าท่ีดา้นการสอน 
15 นางสาวชนิดาภา  ปลั่งกลาง งานสารสนเทศกลุม่สาระ รวบรวมข้อมลูสารสนเทศของกลุ่มสาระฯ 
16 นางสาวสุภาพร  โพธิ์ทอง งานนิเทศกลุ่มงานธุรกิจ 

งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ 
นิเทศกลุ่มธุรกจิ 
ประสานงานกับกลุ่มสาระและวิชาการ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน 
ง 21101  การงานอาชีพ 1    จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกติ 
ง 22101  การงานอาชีพ 2    จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกติ  
ง 23101  การงานอาชีพ 3    จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกติ  
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ง 20201   ทักษะอาชีพเพ่ือการดำรงชีวิต 1  จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกติ 
ง 20202  ทักษะอาชีพเพ่ือการดำรงชีวิต 2  จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกติ 
ง 20203   ทักษะอาชีพเพ่ือการดำรงชีวิต 3  จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกติ 
 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ง 31101  การงานอาชีพ 1    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง 32102  การงานอาชีพ 2    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต  
ง 33101  การงานอาชีพ 3    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต  
ง 33102  การงานอาชีพ 4    จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต  
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ง 31201   ทักษะอาชีพเพ่ือการดำรงชีวิต 1  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง 32202  ทักษะอาชีพเพ่ือการดำรงชีวิต 2  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
นางวรากร  นัยพร 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                                                 
 

                 นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติ                                 นายสุเมธ  รัมมะเกษ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

                                                
 

      นางวิมล  ขันธมาศ                    นางสุภัทรา  โกมลวานิช           นางชูศรี  เอกปิยะพรชัย 
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นางสาวอภิญญา มาแย้ม                    นางนิตยา  จริตธรรม             นางสิรธิมา  เจตนาพิทักษ์กุล 
 

                                        

      นางมาลัย ยิ่งมานะ                   นายอดิศักดิ์ นุชประยูร       นายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล 
 

                                                                                          
นางสาวรังสิมา ชมจำปี               นางสาวเบญจมาภรณ์ กองสัมฤทธิ์        นางสาวชนิษต์ณภัค คุ้มอ่ิม 

 

                                                                                      
     นายกรวิชญ์ นาพุฒา               นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม           นางสาวดวงแก้ว สุหลง 
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นางสาวจรินทร์ทิพย์ สิงห์เอ้ย     นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์           นายพงศธร แสนช่าง 
 

                                                                 
 

นางสาวกชกร ศรีษาพุทธ             นางสาวชญานุตย์ เจริญกิจ                    นายยุทธนา ขันธวิธ ิ
 

                                                                 

นางสาวรัชฎาภรณ์ ผิวนวล               นางสาวอาสยา อินทโชติ           นางสาวสิเรียม แชหมื่อ 

                                                          

นางสาวจิตติภาภรณ์ เตรียมทนะ        นางสาวเจนนภา ทสัเตโมโต        นางสาวณัฐนชิา ขาวบุบผา 
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นางสาวมณีณดา แท่นมณี               นางสาวกชกร สะราคำ                      นางสาวศศิธร ชาวะหา 
 
 

                                                                                                                                                         
   นายลัทธิพงศ์ มารอด                นางสาวสมกมล  หมั่นวิชา     ว่าที ่ร.ต.หญิงกิตติยา กลั่นพจน์ 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่
1 นางวรากร นัยพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562) 

- บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตามผล  
- ประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน 

หัวหน้างานประกันคณุภาพการศกึษา ติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/8 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

2 นางสาวภัคจริา อาลัยญาต ิ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

บริหารงาน วางแผน กำกับ และตดิตามผล 
ฝ่ายวิชาการ หลักสตูรและการสอน 

หัวหน้างานหลักสตูรกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

รวบรวมหลักสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ติดตาม
และประเมินการใช้หลักสูตร 

หัวหน้างานนิเทศกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ผู้ช่วยงานประกันคณุภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ประสานงานและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยงานสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดหา จัดซื้อ อบรมการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
นวัตกรรม  

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/6 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

3 นายสุเมธ รัมมะเกษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

บริหารงาน วางแผน กำกับ และตดิตามผล 
ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมนิผล 

หัวหน้างานวัดผลกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

แจ้งเวลาดำเนินการจดัทำข้อสอบ การบันทึก
ผลการเรยีนและรวบรวมพร้อมสรปุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/13 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

4 นายกรวิชญ์ นาพุฒา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตามผล 
ฝ่ายวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร และงาน
ต่างประเทศ 

หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดหา จัดซื้อ อบรมการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
นวัตกรรม  

หัวหน้างานกิจกรรมเสริมหลักสตูร
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ดำเนินงานตามกจิกรรมเสริมหลักสูตรให้
ดำเนินเป็นไปตามแผนงาน 

ผู้ช่วยงานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ประเมินการใช้หลักสูตร 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่
ผู้ช่วยงานประชาสมัพันธ์กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

จัดบอร์ดประชาสมัพันธ์ และประกาศข่าวบน
เว็บไซต ์

ผู้ช่วยงานประกันคณุภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ประสานงานและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/7 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

5 นางมาลัย ยิ่งมานะ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตามผล 
ฝ่ายวิชาการ งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

จัดเตรียมประชุมจดัทำแผนโครงการและสรปุ
โครงการ ตดิตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/11 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

6 นางวิมล ขันธมาศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาคเรียนที่1 ปี
การศึกษา 2562) 

- บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตามผล  
- ประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน 

ผู้ช่วยงานประกันคณุภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ประสานงานและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/12 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

7 นางสุภัทรา โกมลวานิช หัวหน้าการเงินโครงการห้องเรียน
พิเศษ English Program 

ดูแลรายรับรายจ่ายและเงินทุนหมนุเวียน
เกี่ยวกับโครงการห้องเรียนพเิศษ 

ผู้ช่วยงานสวัสดิการกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

ประสานงานและให้ความร่วมมือสวัสดิการ
และการให้บริการด้านต่างๆ 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/11 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

8 นางชูศรี เอกปิยะพรชัย รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ 
English Program 

บริหารงาน วางแผน กำกับ และตดิตามผล 
ฝ่ายวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร และงาน
ต่างประเทศ 

ผู้ช่วยงานสวัสดิการกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

ดูแลสวสัดิการครูและพนักงานอัตราจ้าง 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/9 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 
 

9 นางสาวอภิญญา มาแยม้ หัวหน้าอาคารบญุประเสริฐ ดูแลอาคารให้มีสภาพเหมาะแก่การเรียนการ
สอน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/9 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

10 นางนิตยา จริตธรรม เจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียน ดูแลและกำกับการใช้เงินสวัสดิการ 
ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/8 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 
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11 นางสิรธิมา เจตนาพิทักษ์

กุล 
ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/13 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 
 

12 นายอดิศักดิ์ นุชประยูร ผู้ช่วยงานสารสนเทศกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

จัดเตรียมข้อมลู และจัดทำเล่มรายงานงาน
ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูลครู การ
พัฒนาตนเอง ผลงานครูและนักเรยีน หัวหน้างานสารสนเทศ โครงการ

ห้องเรียนพิเศษ English Program 
ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/11 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 
 

13 นายอรรณพ จิวราห์ศรีสกลุ หัวหน้างานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดหาจัดซื้อและจัดจ้างพัสด ุ

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/10 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

14 นางสาวรังสิมา ชมจำป ี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ 
English Program 

บริหารงาน วางแผน กำกับ และตดิตามผล 
และประเมินผลงานและการปฏิบตัิงาน 

หัวหน้างานสวัสดิการกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

ดูแลสวสัดิการครูและพนักงานอัตราจ้าง 

15 นางสาวเบญจมาภรณ์  
กองสัมฤทธ์ิ 

ศึกษาต่อ 

16 นางสาวชนิษต์ณภคั คุ้มอิ่ม หัวหน้างานประสานงานชุมนุมกลุม่
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทิน
งานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้ช่วยงานแผนงานกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

จัดเตรียมประชุมจดัทำแผนโครงการและสรปุ
โครงการ ตดิตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 

ผู้ช่วยงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ประสานงานวิจัยในหน่วยงาน และให้
คำปรึกษาเบื้องต้นเกีย่วกับงานวิจัย 

ผู้ช่วยงานประกันคณุภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ประสานงานและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/2 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

17 นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม คณะกรรมการงานวางแผนอัตรากำลัง
ครู และตารางการเรยีนรู ้

วางแผนอัตรากำลังครู และตารางการเรยีนรู ้

คณะกรรมการงานวิจัย และงานนิเทศ 
โครงการห้องเรียนพิเศษ English 
Program 

ส่งเสริมให้ครศูึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรู้อย่างหลากหลายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

คณะกรรมการงานเทคโนโลยีและ
ประชาสมัพันธ์ โครงการห้องเรียน
พิเศษ English Program 

จัดบอร์ดประชาสมัพันธ์ และประกาศข่าวบน
เว็บไซต ์

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/16 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่
18 นางสาวดวงแก้ว สุหลง หัวหน้างานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้ครศูึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรู้อย่างหลากหลายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ผู้ช่วยงานหลักสตูรกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

รวบรวมหลักสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ติดตาม
และประเมินการใช้หลักสูตร 

ผู้ช่วยงานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/12 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

19 นางสาวจรินทร์ทิพย์ สิงห์
เอ้ย 

หัวหน้างานจัดสอนแทนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

รับแจ้งรายชื่อครูทีไ่มไ่ด้มาปฏิบัตริาชการ 

ผู้ช่วยงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

แจ้งเวลาดำเนินการจดัทำข้อสอบ การบันทึก
ผลการเรยีนและรวบรวมพร้อมสรปุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผู้ช่วยงานสวัสดิการกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

ดูแลสวสัดิการครูและพนักงานอัตราจ้าง 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/11 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

20 นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ ์ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประสานงาน และทำเอกสารเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 

หัวหน้างานสารบรรณกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

บันทึกการประชุม ลงทะเบียนหนงัสือเข้า-ออก 

ผู้ช่วยงานประกันคณุภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ประสานงานและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/3 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

21 นายพงศธร แสนช่าง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กำกับดูแลนักเรียนในฐานะหัวหนา้ระดับช้ัน 
ผู้ช่วยงานสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดหา จัดซื้อ อบรมการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
นวัตกรรม  

หัวหน้างานประชาสมัพันธ์กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

จัดบอร์ดประชาสมัพันธ์ และประกาศข่าวบน
เว็บไซต ์

22 นางสาวกชกร ศรีษาพุทธ หัวหน้ากิจกรรม ส่งเสริมทักษะ
วิชาการ 

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ เก็บ
รวบรวมข้อมลูกิจกรรมตา่งๆ 

หัวหน้างานกิจกรรม PLC กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รวบรวม สรุปกิจกรรม PLC 

ผู้ช่วยงานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ประเมินการใช้หลักสูตร 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/8 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 
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23 นางสาวชญานุตย์ เจริญกจิ หัวหน้างานควบคุมภายในสถานศกึษา

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ดำเนินงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน 

ผู้ช่วยงานสารบรรณกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

บันทึกการประชุม ลงทะเบียนหนงัสือเข้า-ออก 

ผู้ช่วยงานประชาสมัพันธ์กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

จัดบอร์ดประชาสมัพันธ์ และประกาศข่าวบน
เว็บไซต ์

งานครูที่ปรึกษานักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี3/9 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

24 นายยุทธนา ขันธวิธ ิ ผู้ช่วยงานแผนงานกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

จัดเตรียมประชุมจดัทำแผนโครงการและสรปุ
โครงการ ตดิตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเงิน
และพัสดุ โครงการห้องเรียนพเิศษ 
English Program 

จัดหาจัดซื้อและจัดจ้างพัสด ุ

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/3 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

25 นางสาวรัชฎาภรณ์ ผิวนวล ผู้ช่วยงานสวัสดิการกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

ดูแลสวสัดิการครูและพนักงานอัตราจ้าง 

ผู้ช่วยงานกิจกรรมPLC กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

รวบรวม สรุปกิจกรรม PLC 

ผู้ช่วยงานสำนักงานกลุม่บริหาร
วิชาการ 

ประสานงาน และทำเอกสารเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน โครงการห้องเรยีน
พิเศษ English Program 

ดูแลรายรับรายจ่ายและเงินทุนหมนุเวียน
เกี่ยวกับโครงการห้องเรียนพเิศษ 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/2 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

26 นางสาวอาสยา อินทโชต ิ หัวหน้างานแหล่งเรยีนรู้และอาคาร
สถานท่ี 

จัดหา จัดซื้อ จ้างซ้อมแซมและเตรียมพัสดุ
อุปกรณ์ในอาคารเรียน 

ผู้ช่วยงานพัสดุกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดหาจัดซื้อและจัดจ้างพัสด ุ

27 นางสาวสิเรียม แชหมื่อ ผู้ช่วยงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

แจ้งเวลาดำเนินการจดัทำข้อสอบ การบันทึก
ผลการเรยีนและรวบรวมพร้อมสรปุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/7 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

28 นางสาวจิตตภิาภรณ์ 
เตรียมทนะ 

ผู้ช่วยงานหลักสตูรกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

รวบรวมหลักสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ติดตาม
และประเมินการใช้หลักสูตร 

ผู้ช่วยงานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่
ผู้ช่วยงานกิจกรรมเสริมหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ดำเนินงานตามกจิกรรมเสริมหลักสูตรให้
ดำเนินเป็นไปตามแผนงาน 

ผู้ช่วยงานควบคุมภายในสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ดำเนินงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

29 นางสาวเจนนภา ทัสเตโม
โต 

ผู้ช่วยงานหลักสตูรกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

รวบรวมหลักสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

ผู้ช่วยงานกิจกรรมเสริมหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ดำเนินงานตามกจิกรรมเสริมหลักสูตรให้
ดำเนินเป็นไปตามแผนงาน 

ผู้ช่วยงานกิจกรรมPLC รวบรวม สรุปกิจกรรม PLC 
พัสดุห้องเรียนพเิศษ English 
Program 

จัดหาจัดซื้อและจัดจ้างพัสด ุ

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/10 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

30 นางสาวณัฐณิชา ขาวบุบผา หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

จัดเตรียมข้อมลู และจัดทำเล่มรายงานงาน
ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูลครู การ
พัฒนาตนเอง ผลงานครูและนักเรยีน 

ผู้ช่วยงานประสานงานชุมนุมกลุม่
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทิน
งานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/12 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

31 นางสาวมณณีดา แท่นมณ ี ผู้ช่วยงานหลักสตูรกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

รวบรวมหลักสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

ผู้ช่วยงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

แจ้งเวลาดำเนินการจดัทำข้อสอบ การบันทึก
ผลการเรยีนและรวบรวมพร้อมสรปุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผู้ช่วยงานสารสนเทศกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

จัดเตรียมข้อมลู และจัดทำเล่มรายงานงาน
ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูลครู การ
พัฒนาตนเอง ผลงานครูและนักเรยีน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/11 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

32 นางสาวกชกร สะราคำ ผู้ช่วยงานพัสดุกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดหาจัดซื้อและจัดจ้างพัสด ุ

ผู้ช่วยงานประสานชุมนุมกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทิน
งานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้ช่วยงานจัดสอนแทนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

ประสานงานและจดัครเูข้าสอนแทน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/6 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่
33 นางสาวศศิธร ชาวะหา ผู้ช่วยงานจัดสอนแทนกลุ่มสาระการ

เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ประสานงานและจดัครเูข้าสอนแทน 

คณะกรรมการสำนักงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

ประสานงาน และทำเอกสารเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 

คณะกรรมการด้านวดัผลและ
ประเมินผล 

แจ้งเวลาดำเนินการจดัทำข้อสอบ การบันทึก
ผลการเรยีนและรวบรวมพร้อมสรปุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/4 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

34 นายลัทธิพงศ์ มารอด ผู้ช่วยงานงานหลักสตูรกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

รวบรวมหลักสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/6 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

35 นางสาวสมกมล หมั่นวิชา ผู้ช่วยงานสารบรรณกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

บันทึกการประชุม ลงทะเบียนหนงัสือเข้า-ออก 

ผู้ช่วยงานแหล่งเรยีนรู้และอาคาร
สถานท่ี 

จัดหา จัดซื้อ จ้างซ้อมแซมและเตรียมพัสดุ
อุปกรณ์ในอาคารเรียน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/4 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 

36 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกิตติยา กลั่น
พจน์ 

ผู้ช่วยงานสารบรรณกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

บันทึกการประชุม ลงทะเบียนหนงัสือเข้า-ออก 

ผู้ช่วยงานแหล่งเรยีนรู้และอาคาร
สถานท่ี 

จัดหา จัดซื้อ จ้างซ้อมแซมและเตรียมพัสดุ
อุปกรณ์ในอาคารเรียน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 

กำกับดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาพื้นฐาน 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1   จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
อ21102  ภาษาอังกฤษ 2   จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
อ22101  ภาษาอังกฤษ 3   จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
อ22102  ภาษาอังกฤษ 4   จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
อ23101  ภาษาอังกฤษ 5   จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
อ23102  ภาษาอังกฤษ 6   จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

รายวิชาเพิ่มเติม 

จ21201  ภาษาจีน 1(คู่)   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
จ21201  ภาษาจีน 1(ค่ี)   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
จ22201  ภาษาจีน 2   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
จ22202  ภาษาจีน 3   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
จ23201 ภาษาจีน 4   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
จ23202 ภาษาจีน 5   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ21201  อังกฤษเพิ่มเติม 1  จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
อ21202  อังกฤษเพิ่มเติม 2  จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
อ22203  อังกฤษเพิ่มเติม 3  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ22204  อังกฤษเพิ่มเติม 4  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ23205  อังกฤษเพิ่มเติม 5  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ23206  อังกฤษเพิ่มเติม 6  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20201  ภาษาอังกฤษเสริม 1  จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
อ20202 ภาษาอังกฤษเสริม 2         จำนวน 20  ชัว่โมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20203 ภาษาอังกฤษเสริม 3                 จำนวน 20  ชั่วโมง        0.5      หน่วยกิต  
ต22202 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20204 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20205 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 2  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20206 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20207 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 4  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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รายวิชาเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ English Program 

อ20211 Reading like a writer 1 จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
อ20212 Reading like a writer 2 จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
อ20213 Reading like a writer 3 จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
อ20214 Reading like a writer 4 จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
อ20221 Local life 1   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
อ20222 Local life 2   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
อ20231 Inspirational presentation on leadership 1 

จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ20232 Inspirational presentation on leadership 2  

จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
อ22201 Learning without borders 1 จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ22202 Learning without borders 2 จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
อ22211 Becoming a writer 1  จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
อ22212 Becoming a writer 2  จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
อ23203 ภาษาอังกฤษการอ่าน 3  จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
อ23204 ภาษาอังกฤษการอ่าน 4  จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
อ20215 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5  จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
อ20216 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 6  จำนวน 40  ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
อ23213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียน 3 จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
อ23214 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียน 4 จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
อ20233 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ 3 จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
อ20234 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ 4 จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
จ20201 วัฒนธรรมจีน    จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
จ21201  ภาษาจีน 1   จำนวน 20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาพื้นฐาน 
อ31101  ภาษาอังกฤษ 1   จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
อ31102  ภาษาอังกฤษ 2   จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
อ32101  ภาษาอังกฤษ 3   จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
อ32102  ภาษาอังกฤษ 4   จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
อ33101  ภาษาอังกฤษ 5   จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
อ33102  ภาษาอังกฤษ 6   จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 

รายวิชาเพิ่มเติม 

อ31201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1   จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต    
อ31202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2   จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
อ32201  การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1   จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
อ32202  การอ่านเชิงวิเคราะห์ 2   จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
อ33201  การอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นสูง 1   จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
อ33202  การอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นสูง 2   จำนวน  60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
อ31203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต  
อ31204  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
อ32203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
อ32204  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
อ33203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
อ33204  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6    จำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ญ31201  ภาษาญี่ปุ่น 1     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
ญ31202  ภาษาญี่ปุ่น 2     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
ญ32201  ภาษาญี่ปุ่น 3     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
ญ32202  ภาษาญี่ปุ่น 4     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
ญ33201  ภาษาญี่ปุ่น 5     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
ญ33202  ภาษาญี่ปุ่น 6     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
จ31201  ภาษาจีน 1     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต       จ
31202  ภาษาจีน 2     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
จ32201  ภาษาจีน 3     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
จ32202  ภาษาจีน 4     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
จ33201  ภาษาจีน 5     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
จ33202  ภาษาจีน 6     จำนวน  100 ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
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บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุวิมล ถนอมนิล 
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่ง                 นายจิรฏัฐ์  แย้มประดิษฐ์         นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม              นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม             นายสุวพัฒน ์ สงวนงาม 
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นายพรเทพ ตรีสิทธิ์                           นางสาวเมทินี  นชิี                      นายพชรพล พลธี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ว่าที่ร.ต.เชาวรินทร์ ดีฉาย             นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณ          นายณรงค์ชัย หล่อประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์   ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาล 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 
ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ขอบข่ายหน้าที่ 

1.นางสาวสุวิมล ถนอมนิล หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ บริหารบุคลากรและดำเนินงานของ
งานคอมพิวเตอร์ 

งานหลักสูตร วางแผน / ดำเนินงานหลักสูตร วิชา
เรียน/แผนการเรียน ของกลุ่มงาน
คอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 

งานอัตรากำลัง จัดอัตรากำลังในแต่ละภาคเรียนให้
เหมาะกับครูผู้สอนและตรงตาม
หลักสูตร 

2.นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ 

ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์โรงเรียน ปรับปรุงข่าวสารกิจกรรมของทาง
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3.นายสุวพัฒน์  สงวนงาม ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ 

ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์โรงเรียน ปรับปรุงข่าวสารกิจกรรมของทาง
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4.นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์ แผนงาน/โครงการ เขียน/สรุปโครงการ รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ
โรงเรียน  

5.ว่าที่ร.ต.เชาวรินทร์ ดีฉาย พัสดุงานคอมพิวเตอร์ จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ 

6.นางสาวเมทินี  นิชี สารบรรณงานคอมพิวเตอร์ การรับ การส่ง การเก็บ รักษา คลอบ

คลุมงานเก่ียวกับเอกสารทั้งหมดของ

งานคอมพิวเตอร์ 

7.นายพรเทพ ตรีสิทธิ์ งานวัดผลกลุ่มสาระ ดูแลการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียน 

8.นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว 
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
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9.นายพชรพล พลธี พัสดุงานคอมพิวเตอร์ จัดซื้อจัดจ้าง  

10.นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์ หัวหน้างานธุรกิจ บริหารบุคลากรและดำเนินงานของ

งานธุรกิจ 

งานอัตรากำลัง จัดอัตรากำลังในแต่ละภาคเรียนให้

เหมาะกับครูผู้สอนและตรงตาม

หลักสูตร 

11.นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐ งานสารสนเทศ(กลุ่มงาน
คอมพิวเตอร์) 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม
งานคอมพิวเตอร์  

12.ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาล 
 

นิเทศงานคอมพิวเตอร์ ติดตามนิเทศงานคอมพิวเตอร์ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

13.นางกันยารัตน์  ศรีวงค์วรรณ งานสารสนเทศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม
สาระฯ อัพเดทกิจกรรมต่างๆของ
กลุ่มสาระฯลงเว็บโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

14.นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ1 -จัดกระบวนการเรียนรู้  
-นิเทศติดตามการออกแบบการ
เรียนรู้ 

คณะกรรมการวิชาการ บริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

15.นายจิรัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์ จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน  ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ใช้งานได้
เป็นปกติ 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
  ปีการศึกษา 2562 

 

ชั้น 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา 

ม.1 ง 21107 วิทยาการคำนวณ 1 ง 20210 คอมพิวเตอร์ 1 

ม.2 ง 22107 วิทยาการคำนวณ 2  ง 20211 คอมพิวเตอร์ 2 

ม.3 ง 20205 วิทยาการคำนวณ 3 ง 20206 คอมพิวเตอร์ 3 

ม.4 ว 31105 วิทยาการคำนวณ 4  ง 30202 คอมพิวเตอร์ 4  

ม.5 ง 32105 วิทยาการคำนวณ 5 ง 30203 คอมพิวเตอร์ 5 

ม.6 ง 30205 วิทยาการคำนวณ 6 ง 30206 คอมพิวเตอร์ 6 

 
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     วิชาคอมพิวเตอร์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

ง 20209  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ง 20212  การโปรแกรมเบื้องต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

ง 20213  IPST-MicroBox ง 20211  สื่อสร้างสรรค์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

ง 20205  การสร้างงานแอนิเมชั่น ง 20206  กราฟิกเพ่ือการออกแบบ 
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โครงสร้างหลักสูตร  ปีการศึกษา 2562 

แผนการเรียน   คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ง 30212 การตกแต่งภาพกราฟิก  ง 30217 การออกแบบภาพกราฟิก 

ง 30211 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Jumla ง 30213 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ง 30223 การสร้างเอฟเฟคตเ์พ่ือการผลิตสื่อ ง 30224 การสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ 

ง 30215 การสร้างงาน 3 มิติ ง 30216 แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ง 30225 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ง 30222 การสร้างสื่อออนไลน์ 

ง 30219 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ง 30221 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 
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บุคลากรกลุ่มงานแนะแนว 
 

 
นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา 

หัวหน้างานแนะแนว 
 

 
นางสุมาลี  สาระสันต์ 

รองหัวหน้างานแนะแนว 
 

                            

  นางสุกัญญา  เทียนคำ      นางสาววิมล  พรรณนิคม               นางพัชรีรัตน์  เชือ้พันธ์
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นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุข      นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที่ ขอบข่ายหน้าที่ 

1 นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- บริหารงาน วางแผน กำกับ และ
ติดตามผล  
- ประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน 
- งานแผนงาน/โครงการกลุ่มสาระ 
- งานทุนการศึกษา 

2 นางสุมาลี  สาระสันต์ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- งานแผนงาน/โครงการกลุ่มสาระ 
- งานทุนการศึกษา 

3 นางสาววิมล  พรรณนิคม ครูกลุ่มงานแนะแนว 
- ดูแลสวัสดิการครู 
- ฝ่ายประสานงาน 

4 นางพัชรีรัตน์  เชื้อพันธ์ ครูกลุ่มงานแนะแนว 
- งานวัดผลกลุ่มสาระ 
- งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ 
- งานทุนการศึกษา 

5 นางสุกัญญา  เทียนคำ ครูกลุ่มงานแนะแนว 
- งานลงรับหนังสือแจ้งงานแนะแนว 
- งานทุนการศึกษา 

6 นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุข ครูกลุ่มงานแนะแนว 

- งานหลักสูตรกลุ่มสาระ 
- งานนิเทศกลุ่มสาระ 
- งานพัสดุกลุ่มสาระ 
- งานสวัสดิการกลุ่มสาระ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานควบคุมภายใน/บรหิารความเสี่ยงกลุ่ม
สาระ 
- งานประสานงานชุมนุมกลุ่มสาระ 
- งานกิจกรรม  PLC  กลุ่มสาระ 
-งานประกันคุณภาพ 
- งานทุนการศึกษา 

7 นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ย ครูกลุ่มงานแนะแนว 

- งานวิจัยกลุ่มสาระ 
- งานกิจกรรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มสาระ 
- งานกิจกรรม  PLC  กลุ่มสาระ 
- งานสารสนเทศ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- SAR กลุ่มสาระ 
- งานทุนการศึกษา 
- งานกองทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนcct 
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บุคลากรงานห้องสมุด 
 

 
นางขนิษฐา  กิตติวิริยะ 
หัวหน้างานห้องสมุด 

 

                            
           นางสาวอริสา  พานิชกุล                 นายสุเมธี  คำมัน 
                   ครูบรรณารักษ์ปฏิบัติการ            ครูบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
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โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที ่ ขอบข่ายหน้าที ่

1 นางขนิษฐา  กิตติวิริยะ หัวหน้ากลุ่มงาน 

- บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตามผล  
- ประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน 
- ให้บริการครผูู้สอนเป็นรายคาบ ระดับช้ัน ม.5, ม.6  
- งานพัสดุ จัดซื้อ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 
- วิเคราะห์เลขหมูห่นังสือ 
- จัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู ่
-  ให้บริการผู้เข้าใช้ ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม 
-  ลงทะเบียนวารสารใหม ่

2 นางสาวอริสา  พานิชกุล ครูบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 

- ให้บริการครผูู้สอนเป็นรายคาบ ระดับช้ัน ม.4   
- งานพัสดุ จัดซื้อ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 
- วิเคราะห์และกำกับเลขหมูห่นังสอื 
- ป้อนข้อมูลในระบบปฏิบตัิการ 
-  ตอบจดหมายขอบคณุ เอกสาร ของงานห้องสมุด 
- จัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู ่
-  ให้บริการผู้เข้าใช้ ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม 

3 นายสุเมธี  คำมัน ครูบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 

- ให้บริการครผูู้สอนเป็นรายคาบ ระดับช้ัน ม.1-3 
- งานพัสดุ จัดซื้อ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 
- งานซ่อม – รักษาสภาพหนังสือ 
- งานให้บริการค้นคว้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
- งานกิจกรรมภายในกลุ่มงาน 
- จัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู ่
-  ให้บริการผู้เข้าใช้ ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม 
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3. การพัฒนาตนเอง 
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ข้อมูลผลงาน/รางวัล 
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การอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

ชื่อ – สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา หน่วยงานที่ให้การพัฒนา 
จำนวน

ชั่วโมงท่ีรับ
การพัฒนา 

ครูมันทนี   บุญฤทธิ์ วรรณศิลป์ในหัวใจครูสู่การสร้างยุวกวี สโมสรยุวกวี   สมาคมเทพศรี
กวีศิลป์ 24 

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

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรีจ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 60 
นางอารี   การสมธร เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 18 
ครูปฐมาวดี   คุ้มภัย เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 
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อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 18 
ครูธีรกานต์   ขะชาตย์ เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 18 
ครูอธิท   วรปัญญากุล เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูสารสนเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษา(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 18 
ครูพัลลภา   พันธ์จันทร์แม้น การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมในการสอบ o-net การ
พัฒนาการ 

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
16 

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

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 
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อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 50 
ครูนิรชา   อุ่นทรัพย์ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การ

พัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   สู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ 
กรุงเทพมหานคร 

16 

เล่นอย่างไรให้ได้เรียนรู้ เทคนิคการ
ออกแบบเกม เพื่อการเรียนรูใน
ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

Avani Atrium Hotel 
กรุงเทพมหานคร 16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

 อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 50 
ครูธีรวีร์   แพบัว การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ  9  วิชาสามัญของนักเรียน 

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุร จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 
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อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 34 
ครูพรรณนิภา   กลิ้งอินทร์ การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ  9  วิชาสามัญของนักเรียน 

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร  และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 34 
ครูฐิติพร   จันทร์หอม วรรณศิลป์ในหัวใจครูสู่การสร้างยุวกวี 

 
โรงเรียนแสงวิทยา 

16 

 กิจกรรมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู  ปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8 

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

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 



ห น ้ า  | 160 
 

 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 58 
ครุนภาพร  แดนตะเคียน วรรณศิลป์ในหัวใจครูสู่การสร้างยุวกวี สโมสรยุวกวี   สมาคมเทพศรี

กวีศิลป์ 
16 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมในการสอบ o-net การ
พัฒนาการ 

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 50 
ครูวรรณภา   หมวกอ่ิม การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ

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

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 34 
ครูหทัยรัตน์   ศรีประเสริฐ การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา

16 
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ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ  9  วิชาสามัญของนักเรียน 

หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียน
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต 3 24 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี   จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 58 
ครูวิริยาภรณ์   จนจันทึก การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา   เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา  O – NET , 
PISA  และ  9  วิชาสามัญของนักเรียน 

โครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร   หน่วยพัฒนาภาควิชา
หลักสูตร   และวิธีสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 

เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

 อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 34 
ครูรัตนา   โพธิ์งาม เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานโรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  นนทบุรี  จ.นนทบุรี     

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 
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อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (logbook) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

อบรมการจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา
(SESA) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

รวม 18 
นางสาวบุศรินทร์   เปลี่ยนสิน
ไชย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงสร้างการอ่านออก เขียนได้ คิด
เลขเป็น 

หอประชุมเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุรี  

 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอน
เวชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพ่ือการมี
งานทำในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

รวม  
นางสาวจิรนันท์   แก้วดำ - - - 

รวม 
- 
 

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

โรงแรมวังสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร 

12 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ  รุ่นที่ 45 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

27 

รวม 39 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

 

ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 

1. นางวรรณา   ธงชัย  

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สสวท 18 

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

 
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

5.นางกาญจนี เหลืองวัฒน
นันท์  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

6.นางสาวปาณิสรา   
ระษารักษ์ 

- - - - 

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

เลขที่ 
61502/2562 

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

สสวท 18 

9.นายวรรธน    จำปาทอง 
 

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
10.นางสาวจิตราพร    โล
หาชีวะ  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

11.น.ส.ชุติมา  ประภัสสร
พิทยา 

 

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

12.นายศุภพร   ตรี
ไพชยนต์ศักดิ์  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

13.นายยุรนันท์    อัตตะ
สาระ 

- - - - 

14.นางวรรษมล   พุ่มมริ
นทร์  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

15.น.ส.ยุพดี เข็มอนุสุข 
อิสมัญ  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

16.น.ส.จิรนันท์   สวุรรณ
ชัยรบ  

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

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

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. และ  
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

20.นายพัฒนพงศ์   มีสม
ยุทธ์ 

 
โครงการสุจริตไทย สร้างสังคมให้
โปร่งใสและเป็นธรรม 

บริษัทสุจริตไทย 
   

6 

21.นางสาวอัจฉริตา  จิต
สกุลชัย 

เลขที่ 
97911/2562 

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา

สสวท 18 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
(เลขท่ีเกียรติ
บัตร) 

การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว 

เลขที่ 
62233/2562 
(เลขท่ีเกียรติ
บัตร) 

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

สสวท 24 

22.นางปิยะนุช   เงินวิเศษ 

 

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สสวท 18 

 

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สสวท 24 

23.นางสาวเจนจิรา   แจ้ง
มาก 

 

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สสวท 18 

 

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอน ด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สสวท 24 

  การพัฒนาหลักสูตรสานศึกษา ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร 6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
และการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

24.นางสาวเวธกา  ชุม
ทอง 

- - - - 

25.นางสาวขนิษา  สะโด
อยู่ 

- - - - 

26.นางสาวปิยวรรณ  ศรี
อุดม 

- - - - 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 374 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 14.38 
 
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

ชื่อ-สกุล วันที่ เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

1.นางวรรณา   ธงชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ก.ย. 62 
 
 

การเตรียมความพร้อมสำหรับ
การประเมิน ภายนอก รอบสี่ ปี 
พ.ศ. 2562 
 

สมาคมผู้บริหารโรงรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

6 
 
 

20-26  
ก.ย. 62 

การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี แบบ
ออนไลน์ 
 

สสวท 
 

20 
 

3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชูทิศ   
จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 

2.นางศรศมน  มรุตัณฑ์ 
 
 
 
 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 
 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 
 

6 
 

3.น.ส.มะลิวัลย์  เลี้ยงศิร ิ
 
 
 
 
 
 
 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

5 ต.ค.62 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการจัด การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาการมีงานทำในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

6 
 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 
 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 
 

6 
 

4.นางสาวรสริน 
ตัญญวงษ์ 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

7 - 9  
ต.ค. 62 

วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์
โอลิมปิกวิชาการ 
 

สอวน 
 

24 
 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

5.นางกาญจนี    
เหลืองวัฒนนันท์ 13-14  

ก.ค. 62 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการคิด
ขั้นสูงของนักเรียน 

โรงเรียนคณะราษฎร์
บำรุง/สพฐ 

12 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

6.น.ส.ปาณิสรา ระษา
รักษ์ 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-17 ม.ค. 
63 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คณิตศาสตร์) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  
 จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

7.นางวิภาภรณ์   คำลือ
ชัย 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

5 ต.ค.62 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการจัด การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาการมีงานทำในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

29 พ.ย.62 
 

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบ
บรรยาย การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ครั้งที่ 6 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

8.น.ส.ฮัสน๊ะฮ์   มุ่งมาตร์ 
 
 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-17 ม.ค. 
63 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คณิตศาสตร์) 
 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 
 

6 

9.นายวรรธน    จำปา
ทอง 24-27  

พ.ค. 62 

วิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 1และ 2  และ
คณิตศาสตร์  ตามแนวทาง
โปรแกรมเสริม  พสวท. 

ม.เกษตรศาสตร์ 
สพฐ/สสวท 

24 

25-27  
มิ.ย. 62 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 18 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-17 ม.ค. 
63 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คณิตศาสตร์) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

10.น.ส.จิตราพร   โลหา
ชีวะ 19-20  

ส.ค. 62 

วิทยากรวิพากษ์โครงงาน สาขา
คณิตศาสตร์โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฯ
เครือข่ายภาคกลางตอนบน 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี/
สพฐ 

12 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
11.นางสาวชุติมา  
 ประภัสสรพิทยา 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-18  
ต.ค. 62 
 

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

EDUCA 
 

6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ 
  จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

12.นายศุภพร     
ตรีไพชยนต์ศักดิ์ 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

13.นายยุรนันท์    อัตตะ
สาระ 

25-27  
มิ.ย. 62 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 18 

29-30  
ส.ค. 62 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ EP  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

จังหวัดระยอง 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

12 

13-14 
 ธ.ค.62 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ EP ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

จ.กาญจนบุรี 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

12 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
จังหวัดจันทบุรี 

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

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

จ.กาญจนบุรี 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

18 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

15.น.ส.ยุพดี เข็มอนุสุข 
อิสมัญ 

3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-17 ม.ค. 
63 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คณิตศาสตร์) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

16.น.ส.จิรนันท์  สวุรรณ
ชัยรบ 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

17.นายวิญญ์   แสงสด 
4 ต.ค. 62 

วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

12 – 17 
 ต.ค. 62 

อบรมบุคลาการทางการลูกเสือ 
วิชา บุกเบิก 

ค่ายหลวงบ้านไร่  
จังหวัดราชบุรี 

36 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
26-30  
เม.ย. 63 

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
วิชา การจัดค่ายพักแรม 

ค่ายลูกเสือสาริกา  
จ.นครนายก 

30 

18.น.ส.ยุพิน   ตุ่นเฮ้า 
3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  
 จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 
 

6 

19.น.ส.ภัทรวรินทร์    
ประทิน 

3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 
 

6 

20.นายพัฒนพงศ์   
มีสมยุทธ์ 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  
 จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

21.น.ส.อัจฉริตา  
จิตสกุลชัย 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28  
ก.พ. 63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  
 จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

22.นางปิยะนุช   เงิน
วิเศษ 21 ก.ค. 62 

ครูแกนนำที่ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตาม โครงการอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 
น้อมเกล้า สพม.3 

6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 

3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

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

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

จ.กาญจนบุรี 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

18 

3 ต.ค. 62 
 

has succrssfully attended 
English Communication in 
Daily Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

4 ต.ค. 62 
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

16-17 ม.ค. 
63 

วิทยากรค่ายพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คณิตศาสตร์) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

24.น.ส.เวธกา  ชุมทอง 
4 ต.ค. 62 

วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ผสาน
คุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

25.น.ส.ขนิษฐา  สะโดอยู่ 
23 ม.ค. 63 

"บวร" ร่วมใจสร้างชุมชน
คุณธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ   
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 
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ชื่อ-สกุล รหัสหลักสูตร เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่รับ
การ

พัฒนา 
26.น.ส.ปิยวรรณ  ศรีอุดม 

9-10  
พ.ย. 62 

การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

โรงแรม ทีเค พาเลซ 
แอนด์ 
คอนเวชั่น /สพม.3 

12 

23 ม.ค. 63 
"บวร" ร่วมใจสร้างชุมชน
คุณธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

27-28 ก.พ. 
63 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญมราชู
ทิศ  จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเบญมราชูทิศ 6 

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

 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

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

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มูลนิธิ สอวน. สสวท. 

22 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางสาววรรณิภา  เฉลิม
หมู่ 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

สพฐ. และมูลนิธิศภุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 

20 

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

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอ
วน. 22 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์ หลักสูตรการอบรมครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่องตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ 
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

24 

หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่องขนส่งทันใจ ลื่นไถลไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ 
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

18 

นางสาวสุภาพร  สมาน
เกียรติ์ 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายเอกชัย  วิลามาศ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

24 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ม่วง
กรุง 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์
กุล 

การอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้
วิทยากร ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี 
(หลักสูตร เคมีวิเคราะห์) 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอ
วน. 22 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางณัฐมน  สุชัยรัตน์ หลักสูตรการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 

หลักสูตรการพัฒนาครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

24 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 

นายสรรพสิทธิ์  โกศล การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายฐิติไชย  อรรถวิลัย การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

24 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางทิพธญา  สิตตะวิบุล การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางสาวสายทิพย์ ณ เวียง
จันทร์ 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายวรรธนชาติ  แก้วนุช การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นางสาวเบญจวรรณ  
ปราโมทย ์

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์
ศร ี

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

นางสาวนิชาภา พัฒน์วิชัย
โชต ิ

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะ
เต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ
พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 24 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

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

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 18 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 992 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 33.07 

 
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางวาสนา  กองรส การจัดกิจกรรมการอบรมค่าย
วิทยาศาสตร์พลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ศูนย์วังดุมเมาท์เทนแคมป์ 
18 

นางสาววรรณิภา  เฉลิม
หมู่ 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการวัน
สันติภาพสากลภายใต้หัวข้อเรื่อง “สติ
และสมาธิ : วิถีสู่สันติภาพ” 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

6 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาพุทธบริหาร
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

42 

นางพรพิมล  ส้มทอง การศึกษาดูงานด้านอากาศยาน ณ 
ประเทศสิงคโปร์ 

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

18 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นายนันทวัฒน์  ไวยบุญญา โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพ่ือมีงานทำในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา 

6 

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

คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและ 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

24 

ค่ายชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 14 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6 

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

คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

6 

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

สพม.42 
6 

การอบรมการวัดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 

กศน.อุบลราชธานี 
 

6 

การอบรมครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
หัวข้อการเป็นพลลเมืองอินเตอร์เน็ต
อย่างมีวามรับผิดชอบ 

Dtac 
6 

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

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 

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

โครงการภาครัฐ บริษัทไม
โครซอฟท (ประเทศไทย) 
จํากัด 

10 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

Course (การศึกษาแบบเปิด เพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต) 

นางภัทรมล  สุกรีวนัส อบรมค่ายพ่ีนำน้องรักษ์น้ำ ตามแนว
พระราชดำริ 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

32 

อบรมโครงการ Envi Mission “ค่าย
วัฒนธรรมรักษ์น้ำ” รุ่นที่ 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักเรียน 

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

16 

นางสาวพชรกมล  พูลลาย หลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้แอปพลิเคชัน 
Zipgrade และ Kahoot 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
6 

นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์
กุล 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ
ด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรกรรมการกลาง 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 

6 

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

คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 12 

นางณัฐมน  สุชัยรัตน์ การอบรมโครงการวิจัยและพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมปล่อยของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

3 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ 
E-Learning จากก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 
8 

หลักสูตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) แบบ
ออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การ

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

ออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 รุ่นที่ 
3 
การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital 
Literacy 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
42 

18 

นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

18 

นางทิพธญา  สิตตะวิบุล ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่
โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน 

การไฟฟ้าฝ่ายผิตแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสพฐ 

24 

อบรม GLOBE Zika Project (การ
ประชุมปฏิบัติการ GLOBE Habitat 
Mapper ) 

สสวท. 
12 

นางสาวเบญจวรรณ 
ปราโมทย ์

ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่
โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน 

การไฟฟ้าฝ่ายผิตแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสพฐ 

24 

นายวศิน  คล้ายบรรเลง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การทำโครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและ 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 

ประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการ
ข้าราชการครู สควค. 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนและการสร้างแรง
บันดาลใจ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 

การอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ครั้งที่ 8 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
6 

นายณรงค์ชัย  พงษ์ธะนะ ประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการ
ข้าราชการครู สควค. 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 429 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 14.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 187 
 

 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

ชื่อ-สกุล 
รหัส

หลักสูตร 
เรื่องท่ีรับการพัฒนา 

หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

1.  นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

2.  นางน้ำทิพย์  มหานิยม 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

3.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

4.  นางพัลลภา  กมลพันธ์ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

5.  นายรณวริทธิ์  ขะชาตย์ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

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

หลักสูตร 
เรื่องท่ีรับการพัฒนา 

หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

7.  ว่าที่ ร.ต. ศักดา  สาพิมาน 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 

8.  น.ส.เพ็ญทิพย์ สี
คร้าม 

- - - - 

9.  นางศุภลักษณ์ จัน
ทนวงษ์ 

- - - - 

10.  นายธีรการณ์ สุ
สุขเสียง 

- - - - 

11.  นายธีร์วรัตม์ รุจ
ธนวิชญ ์

- - - - 

12.  น.ส.รดามณี  สายพัฒนะ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 

13.  นางเตือนใจ  ประเสริฐ
ศรี 

    

14.  นายภัทรพันธุ์  ลาภเกิน     

15.  นางสิทธิรัตน์ วงษ์ชุม
กาญจน์ 

62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 

16.  น.ส.สุมาลี  จริวัฒถิรเดช 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 
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ชื่อ-สกุล 
รหัส

หลักสูตร 
เรื่องท่ีรับการพัฒนา 

หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

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

- - - - 

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

- - - - 

23.  นารีรัตน์  ดิษฐลักษณะ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 

24.  นายธีรภัทร  กระจ่าง
แสง 

- - - - 

25.  นางรุ่งนภา  ชมภูราช 62037 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัตธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 

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

220 

ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 7.9 
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การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข 

การอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม
สำหรับประเมินภายนอกรอบ 4 พ.ศ. 
2562 

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 6 

การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่การออกแบบจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

การอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านน้อย   
จ. พระนครศรีอยุธยา 

สนง. การท่องเที่ยวและ
กีฬา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

18 

การอบรมศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

นางน้ำทิพย์  มหานิยม 

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
ในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
3 

6 

สุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นางศิริวรรณ  ประสงค์ 

หลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นางพัลลภา  กมลพันธ์ 

หลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นายรณวริทธิ์  ขะชาตย์ 
หลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม

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

จำนวน
ชั่วโมง 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

อบจ.พระนครศรีอยุธยา 24 

นายมานพ  เอกจริยวงศ์ 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย 6 

ว่าที่ ร.ต. ศักดา  สาพิมาน 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

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

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

22 

ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร
และการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

6 

น.ส.เพ็ญทิพย์ สีคร้าม 

การอบรมและพัฒนาบุคลากรการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

นางศุภลักษณ์ จันทนวงษ์ 

การอบรมและพัฒนาบุคลากรการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

นายธีรการณ์ สุสุขเสียง 

การพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม
ภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนต้นแบบ
ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม สพฐ. 

สำนักงานเขตพ่ืนที่
การศึกษา  
เขต 3 

12 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ ์

การอบรมและพัฒนาบุคลากรการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

น.ส.รดามณี  สายพัฒนะ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
3 

8 

ผ่านการทดสอบ E Learningหลักสูตร
สำหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย 

โครงการเครือข่ายสุจริต
ไทย 

6 

ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องใน
โอกาส              มหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทยปลูก
ต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน  

โครงการรวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน 

6 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
รหัสหลักสูตร 62037 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

20 

สำเร็จการศึกษาในรายวิชา เครื่องมือ
ออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8 

อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร
และการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

6 

อบรมหลักสูตรออนไลน์ CHULA 
MOOC On campus ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่การออกแบบและจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระสังคมฯ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8 

ผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

นางเตือนใจ  ประเสริฐศรี 

ครูในการเปลี่ยนผ่านยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

สถาบันเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

6 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
อย่างนั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

นายภัทรพันธุ์  ลาภเกิน 

การอบรมและพัฒนาบุคลากรการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

นางอวยพร  วงศ์ประดิษฐ์ 

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

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
3 

8 

การอบรมหลักสูตรออนไลน เรื่อง  
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร
และการสอน แหงประเทศ
ไทย 

6 

หลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 



ห น ้ า  | 194 
 

 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

น.ส.สุมาลี  จรวิัฒถิรเดช 

หลักสูตรสำหนับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย 6 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

อบรมและศึกษาดูงานอาสาช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

นายทศพล  อินน้ำคบ 

การพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม
ภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนต้นแบบ
ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม สพฐ. 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
3 

6 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

น.ส.วิจิตรา   ศรีเขื่อนแก้ว 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

น.ส.สิริรัตน ์ พาลีเดช 

ครูปล่อยของ #สังคม 
บริษัทอักษรเจริญทัศน์ 
อจท. ร่วมกับ โครงการครู
ปล่อยของ โดยเพจ inskru 

7.30 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ สพม.3 
ตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
3 

6 

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรตัว
คูณเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรม
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ 

กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

18 

การอบรมและพัฒนาบุคลากร“การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

น.ส.ผกามาศ เพชรรัตน์ 
การอบรมและพัฒนาบุคลากร“การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม” 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

นายธีรภัทร  สรรคพงษ์ 

การอบรมและพัฒนาบุคลากร“การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

น.ส.เกศกาญจน์   
ปรีชาชาญ 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ  
   E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

บริษัทอักษรเจริญทัศน์ 6 

หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต 12 

นารีรัตน์  ดิษฐลักษณะ 

วิทยากรกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เคารพสิทธิ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวและการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung 
Career Discovery “ค้นพบตัวเอง 
ค้นพบอาชีพ” 

บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทร
นิคส์ จำกัด 

7 

อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร
และการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

6 

อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่การออกแบบและจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นายธีรภัทร  กระจ่างแสง 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

นางรุ่งนภา ชมภูราช 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ  
E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 
 
 

6 ชั่วโมง 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร 
และการสอนแห่งประเทศ
ไทย 

6 

อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

การจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ 
“ประวัติศาสตร์ศิลปะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

6 

นายธิติเดช ชมภูราช 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ 
E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

นายปองพล  วิชาดี 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นายชุมพล  บุญมั่น 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
600 ชั่วโมง 
30 นาที 

ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 
21.42 
ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

ชื่อ-สกุล 
รหัส

หลักสูตร 
เรื่องท่ีรับการพัฒนา 

หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

นายพงษ์พันธ์ ติ
ยะบุตร 

62037 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศ
ไทย  
   -  หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภ 
นิมิตรแห่งประเทศไทย 

20 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 20 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 1.43 

 
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

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

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นางสาวชมัยพร   พืชกมุทร   

โครงการนำนักกีฬาเข้าสู่ระบบ
การศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล 

สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตกทม 

6 

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและผู้
ตัดสินกรีฑาขั้นพ้ืนฐานประจำปี 2562  

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ( กรุง
เก่า ) 

 
20 

ประเมินมาตรฐานคุณภาพการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ( ครูผู้สอน 
)  ระดับดีเยี่ยม “ กิจกรรมหนึ่งงาน  
หนึ่งวิชา  หนึ่งหน่วย “ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
6 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ 
E  learning  จาก 
www.Thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

 
6 

นางวิจิตร ดัดเพชร 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นางนาฏนลิน  จุลโมกข์ 

การอบรม English Communication 
in Daily Life II 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นางมรรษวรรณ สุภานันท์ 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 6 

นายพิภพ  วัดกิ่ง 

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและผู้
ตัดสินกรีฑาขั้นพ้ืนฐานประจำปี
การศึกษา 2562 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 40 

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต
ระดับชาติ ขั้นต้น class 3 

การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

40 

นายสุนทร บุญเอียด เรื่องการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล อบจ. 12 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 6 

 
 
 
 
นายพงษ์พันธ์ ติยะบุตร 
 

อบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับ
การประเมินภายนอก รอบสี่ ปี พ.ศ.
2562 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

การอบรม English communication 
in Daily Life II 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

8 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นายพรเทพ  บุณยกุล 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นางวันวิวาห์  พิพัฒน์เยาว์กุล 

อบรม English Communication in 
Daily Life II 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน 

6 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ
ด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรกรรมการคุมสอบ 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 

6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ
ด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรกรรมการกลาง 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 

6 

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

เครือข่ายสุจริตไทย 

6 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุเมธี  ศรีสุข   

การอบรมผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล สหพันธ์บาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย 

8 

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกรีฑาข้ัน
พ้ืนฐาน 

อบจ.พระนครศรีอยุธยา 
40 

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตตองขั้นพื้นฐาน 
Leve 1 รุ่น 2 

สมาคมกีฬาเปตองแห่ง
ประเทศไทย 

24 

การอบรมครูพัฒนาทักษะพื้นฐานและ
ตัดสินกรีฑาประเภทลาน 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 

6 

นางสาวตุราณีย์  เจ้าทรัพย์ 
การอบรม English communication 
in Daily Life II 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย 

6 

ว่าที่ร้อยตรีอุรุพงษ์  จันทราชา การอบรม English Communication 
in Daily Life II 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

พัฒนาทักษะพื้นฐานและการตัดสิน
กรีฑา ประเภทลาน 

ศูนย์ฯสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

8 

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสร้าง QR 
Code เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย 

6 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 354 
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 25.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 203 
 

 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

นางสาลินี  .เพ็งอุดม 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

20 

    
    
    

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู  

 
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวนชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา 

นายสิรภพ  ทองอร่าม 

การอบรมตามกิจกรรม“ชี้ทางศิลป์”แด่
ครูสู่เยาวชน ครั้งที่ 2 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การ

มหาชน) 

24 

การอบรม “เตรียมความพร้อมสำหรับ
การประเมินภายนอก รอบสี่ ปี พ.ศ.

2562 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

การอบรมโครงการ “ทักษะศิลป์
สร้างสรรค์” ครั้งที่ 17 (การปั้น

สร้างสรรค)์ 

ชมรมศิษย์เก่าศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

นายอุทิศ  พิณพาทย์
เพราะ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพ่ือมีงานทำในยุคไทย

แลนด์ 4.0 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษา 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7 



ห น ้ า  | 204 
 

 รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

นางจุฑามาศ  ทอง
อร่าม 

การอบรมตามกิจกรรม “ชี้ทางศิลป์ แด่
ครูสู่เยาวชน ครั้งที่ 2 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การ

มหาชน) 

24 

การอบรมโครงการ “ทักษะศิลป์
สร้างสรรค์” ครั้งที่ 16 (การวาดภาพด้วย

ดินสอสี) 
 

16 

การอบรมโครงการ “ทักษะศิลป์
สร้างสรรค์” ครั้งที่ 17 (การปั้น

สร้างสรรค)์ 

ชมรมศิษย์เก่าศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนา
นาถ  ธนทัตนันทโชติ 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้ง
ที่ ๑ 

“งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
ไทย” 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
6 

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

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

นายพนม  บุญมางำ 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัตธรรมกาชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
มูลนิธืศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

20 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

20 

ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 1.25 
 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ  รอด
คำ 

การเตรียมความพร้อมสำหรับ
กาประเมินภายนอก รอบสี่  
ปี พ.ศ. 2562 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6 

สุจริตไทย สำหรับข้าราชการ 
จาก www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
เพ่ือมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา 

6 

นายมงคล จิ๋วเชย 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพ่ือมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ 
จัดการศึกษามัธยมศึกษา 

6 

การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร
และ 
การสอนแห่งประเทศไทย 

6 

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

เครือข่ายสุจริตไทย 
6 

นายศุภกร การสมบัติ 

การสร้างอินโฟกราฟิก
เบื้องต้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
เพ่ือมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 

6 

นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์ 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 
ขั้นความรู้ทั่วไป 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนประตูชัย 

24 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนประตูชัย 

24 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
เพ่ือมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 

6 

สุจริตไทย ผ่านระบบ  
E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

นายชัยวัฒน์  ศรีไทย 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพ่ือมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 

6 

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

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

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

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

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

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

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

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

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

จำนวน
ชั่วโมง 

นางสาวสุนันทา  เกษมสวัสดิ์ 
การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์สาวนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

สำนักงานป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

6 

นางสาวสุนันทา  เกษมสวัสดิ์
(ต่อ) 

ประจำปี 2563   
Has successfully 
attended English 
Communication in Daily 
Life II 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้น
ความรู้ทั่วไป 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนประตูชัย 

24 

อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนประตูชัย 

24 

นางสมใจ  คลังวิจิตร 

คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ัน
พ้ืนฐาน (Introduction to 
Computer Information 
science 

กระทรวงอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม 

12 

สุจริตไทย ผ่านระบบ E-
Learning  
จาก www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง 
 
 
 

อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้น
ความรู้ทั่วไป 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนประตูชัย 

24 

อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนประตูชัย 

24 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5 

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 

สุจริตไทย สำหรับข้าราชการ 
จาก www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 6 

 
 
 
 
 

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

ชื่อ-สกุล 
รหัส
หลักสูตร 

เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นายสุเมธ รัมมะเกษ 62037 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกากาศ 
สำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา 

สพฐ ร่วมกับสถาบันศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

20 

นางสาวสมกมล หมั่นวิชา 62037 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกากาศ 
สำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา 

สพฐ ร่วมกับสถาบันศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

20 

รวมจำนวนชั่วโมงการได้รับการอบรมและพัฒนาตามวิทยฐานะของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

40 

ค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงต่อครู 2 
 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางสาวจรินทร์ทิพย์ สิงห์
เอ้ย 

การสัมมนาการกำกับ นิเทศติดตาม 
และการแสดงผลงานครู (CLE) 

สพม. 3 8 

นายสุเมธ รัมมะเกษ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AFS Spirit 
for Regional Meeting 2019 
ประจำปี 2562 

AFS Thailand 24 

กิจกรรม Workshop นวัตกรรมเพ่ือ
ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

คณะสหวิทยาการ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

8 

นางสาวชยานุตย์ เจริญกิจ 
การอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย 
ประจำปี 2562 

สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สุพรรณบุรี 

20 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นายยุทธนา ขันธวิธิ 

การใช้และผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

“กิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งวิชา หนึ่ง
หน่วย” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 8 

นางสาวรัชฎาภรณ์ ผิว
นวล 

การใช้และผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศีอยุธยา 

16 

 
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการกับท้องถิ่น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศีอยุธยา 

 
16 

นางวรากร นัยพร 
จัดกิจกรรมอบรมภาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน English 
Communication in Daily Life II 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

นางวิมล ขันธมาศ 

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

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6 

นางสิรธิมา เจตนาพิทักษ์
กุล 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามแนวทางการปฏิบัติของ
โรงเรียน 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นางนิตยา จริตธรรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามแนวทางการปฏิบัติของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

นางสาวสมกมล หมั่นวิชา 
การอบรมเรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับความม่ันคง 

สถาบันส่งเสริมความม่ันคง
ของชาติ 

6 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

อบรมการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่
การประเมิน สมศ. รอบ ภ 

โรงเรียนภาชี “สุนทร
วิทยานุกูล” 

6 

จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนภาชี “สุนทร
วิทยานุกูล” 

6 

การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
โรงเรียนภาชี “สุนทร
วิทยานุกูล” 

12 

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

สพฐ.(มูลนิธิศุภนิมิต) 20 

นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์ 

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

วัดพระญาติการาม 6 

Has participated in AYW 
Crossword Competition 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 6 

Has organized English and 
Aventure Camp 2019 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 18 

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

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย - 

อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 

ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ครูที่
ปรึกษา) ระดับดีเยี่ยม 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย - 

นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

การอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษสู่ยุค Education 4.0: 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ 

16 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พระนครศรีอยุธยา 
สถานที:่ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

นายกรวิชญ์ นาพุฒา 

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ศัพท์
ทะลุ อ่านทะลวง 

CHULA MOOC 6 

การออกเสียงภาษาอังกฤษและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 

CMU MOOC 6 

นางสาวชนิษต์ณภัค คุ้มอ่ิม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English 
for communication) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 

นางสาวดวงแก้ว สุหลง 

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

โรงเรียนอยุธยาวิทยา
วิทยาลัย 

6 

นางสาวอาสยา อินทโชติ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ การออกแบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ครูผู้สอนดีมาก 
“กิจกรรมหนึ่งคน หนึ่งวิชา หนึ่ง
หน่วย” 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย - 

นางสาวมณีณดา แท่นมณี 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
Korean Studies workshop for 
Non-Korean Educators 2019 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.สงขลานค
ริทร์ 

24 

“กิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งวิชา หนึ่ง
หน่วย” ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย - 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นางสาวกรรณิการ์ สุข
เกษม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัด
ค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการกับ
ท้องถิ่น” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

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

สพม. 3 37 

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

สพม. 3 37 

นางสาวรังสิมา ชมจำปี 

การใช้และผลิตสื่อ เพ่ือการใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการกับท้องถิ่น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 

นายอดิศักดิ์ นุชประยูร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปฟ
ลิเคชั่นเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

21 

นายพงศธร แสนช่าง 
แกนนำการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
C.L.E. 

โรตารี 
6 

นางสาวณัฐณิชา ขาวบุบ
ผา 

แกนนำการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
C.L.E. 

โรตารี 
6 

นางสาวสิเรียม แซหมื่อ 
อบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย 
ประจำปี2562 

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สุพรรณบุรี 

18 

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

- 
 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ว ด ป. 
อบรม 

เรื่องท่ีอบรม สถานที่อบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

1.นางสาวสุวิมล 
ถนอมนิล 

9-11 พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็ม
ศึกษา สำหรับ
ครูผู้สอน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

สสวท.และสพฐ. 18 

3 ก.ย. 
2562 

การอบรม การเตรียม
ความพร้อมสำหรับ
การประเมินภายนอก 
รอบสี่ ปี 2562 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ.อยุธยา 

6 

18 ก.ย. 
2562 

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

สพม.3 6 

2. นายกิตติพัฒน์ 
สงวนงาม 

13 ม.ค. 
63 

ประชุมรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อการพัฒนา
ระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 
5 ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

สมศ. 6 

3.นายสุวพัฒน์ 
สงวนงาม 

17-20 
พ.ค. 
2562 

อบรมสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะ

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

24 
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เต็มศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.นางสาวนิภาพร  
แสงไพโรจน์ 

9-11 พ.ค.
62 

การอบรมครูด้วย
ระบบทางไกลสะเต็ม
ศึกษา  
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สสวท./สพฐ. 18 

18 ก.ย.62 

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

สพม.3 8 

5.ว่าที่ร.ต.เชาวริ
นทร์ ดีฉาย 

28 เม.ย. 
2562  

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบแอนิ
เมชั่น 
ด้วยโปรแกรม Adobe 
Animate 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8 

29 เม.ย. 
– 2 พ.ค. 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติ “การ
อบรม Fabrication 
lab สำหรับวิศวกร
ผู้ช่วยในสถานศึกษา/
แหล่งเรียนรู้” 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

32 

9-11 พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

18 

25-26 
พ.ค. 
2562 

อบรมผู้นำเครือข่าย
โครงการ “เพาะกาย
ทุกวัน สดใสทุกวัน” 

สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 

16 
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1 มิ.ย. 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตภาพยนตร์สั้น 
ในรูปแบบ Viral Clip 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

8 

13-14 
ก.ค. 2562  

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล
สำหรับนักเรียน 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ 

16 

8 ต.ค. 
2562 

การถ่ายภาพเบื้องต้น 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

4 

8 ต.ค. 
2562 

เทคโนโลยีทาง
ภาพถ่ายเพ่ือการ
สื่อสาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 64 

8 ต.ค. 
2562 

การสร้างวีดิทัศน์
สำหรับรายวิชา  
MOOC (VideoX-
Thai) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

6 

6.นางสาวเมทินี  
นิชี 

9-11 พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็ม
ศึกษา สำหรับ
ครูผู้สอน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

สสวท.และสพฐ. 18 

17 
มีนาคม 
2562 

การถ่ายภาพเบื้องต้น 

โครงการ Thailand 
Massive Open Online 
Course  
(การศึกษาแบบเปิดเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต) 

8 

7.นายพรเทพ ตรี
สิทธิ์ 

9-11 พ.ค. 
62 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สสวท 18 

มี.ค. 2563 
อบรมออนไลน์เรื่อง 
การถายภาพเบื้องตน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

6 
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(Basic 
Photography) 

ก.พ. 
2563 

อบรมออนไลน์เรื่อง หุ
นยนตเคลื่อนที่ขนาด
เล็กควบคุมดวยไมโค
รคอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

12 

8.นางสาวนนท
กาล รูปเอี่ยม 17-20 

พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สาหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา 
สพฐ.187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

32 

9.นายพชรพล 
พลธี 17-20 

พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สาหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนยฝ์ึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา 
สพฐ.187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

32 

10.นางสาวชล
ธารา ทรัพย์สิน
พันธ์ 

17-20 
พฤษภาคม
2562 

หลักสูตรการอบรมครู
ด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง ตรวจพันธุ์ทัน
ด่วน 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

24 

17 
มีนาคม 
2562 

การถ่ายภาพเบื้องต้น 

โครงการ Thailand 
Massive Open Online 
Course  
(การศึกษาแบบเปิดเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต) 

8 

11.นายณรงค์ชัย  
หล่อประเสริฐ 

9-11 พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

18 

17 
มีนาคม 
2562 

การถ่ายภาพเบื้องต้น 
โครงการ Thailand 
Massive Open Online 
Course  

8 
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(การศึกษาแบบเปิดเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต) 

28 เม.ย. 
2562  

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบแอนิ
เมชั่น 
ด้วยโปรแกรม Adobe 
Animate 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8 

12.ว่าที่ร้อยตรี
หญิงปวิดา  จัน
ทะขาล 

17-20 
พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สาหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา 
สพฐ.187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

32 

13.นางกันยารัตน์  
ศรีวงค์วรรณ 17-20 

พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

24 

5 ก.ค. 
2562 

โครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพ่ือมีงานทำ
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

6 

14.นางรัชนา  
แสงเปล่งปลั่ง 17-20 

พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

24 

15.นายจิรัฏฐ์  
แย้มประดิษฐ์ 17-20 

พ.ค. 
2562 

อบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล สะเต็มศึกษา 
สำหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.
187 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

24 
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กลุ่มงานแนะแนว 
การอบรมและการพัฒนาตามวิทยฐานะ (หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กคศ. หรือครุพัฒนา) 

- 
 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

นายจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ 
อยุธยา 

การอบรม “งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้ง
ที่ 5” 

ม.แม่ฟ้าหลวง 8 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยาครูแนะ
แนว” 

ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8 

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

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

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

24 

 
 ผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการของเครือข่าย
สุจริตไทย 

กรรมการเครือข่ายสุจิต
ไทย 

6 

 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัว 
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภ
นิมิต 
แห่งประเทศไทย 

8 

นางพัชรีรัตน์ เชื้อพันธ์ 

การอบรมศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 

การอบรม “ครูแนะแนวกับทิศทางการ
อุดมศึกษายุคใหม่” 

ม.เกษตรศาสตร์ 8 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยาครูแนะ
แนว” 

ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8 

นางสุมาลี  สาระสันต์ English Communication in Daily Life II 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

8 
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ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีรับการพัฒนา 
หน่วยงานที่ 
ให้การพัฒนา 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา 

ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่ 
ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 
ครั้งที่ 31 

8 

จิตวิทยาครูแนะแนว 
ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8 

นางสาววันวิสา  ชีพเป็น
สุข 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโครงการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน 

สพม.3 8 

ถอดรหัสแผนอาชีพ ม.กรุงเทพฯ 8 

ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่ 
ม.เกษตรศาสตร์ร่วมกับ 
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 

8 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วย
บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
กรรมการคุมสอบ 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

8 

นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ย 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโครงการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน 

สพม.3 8 

ถอดรหัสแผนอาชีพ ม.กรุงเทพฯ 8 

ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่ 
ม.เกษตรศาสตร์ร่วมกับ 
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 

8 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วย
บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
กรรมการคุมสอบ 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

8 

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

- 
 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


