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คำนำ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นกระบวนการที่สร้างความเชื่อมั่นและหลักประกัน

ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนนั้นจำเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม สารสนเทศเป็ นฐานข้อมูลที่ช่วยให้
โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามสภาพบริบทของโรงเรียนอย่างแท้จริง ส่งผลให้การ
พัฒนาการศึกษาเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)ได้จัดทำข้อมูลและ
สารสนเทศของโรงเรียน โดยวิเคราะห์จากภาระงานที่มีความสำคัญตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนและ
ความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการที่เป็นปัจจุบันทุกปี 

ขอขอบคุณ คณะผู้จัดทำ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ให้ความ
ร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดี หวังอย่างยิ่งว่าสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้คงเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจในการศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศกึษา 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือกำเนิดขึ้นจาก

พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะจัดสร้างโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยมเพื ่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจาก
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ บุตรหลานข้าราชบริพาร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดนและ
ประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้นักเรียนในท้องถิ่นภูมิภาคในครั้งแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม” 
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 22 ไร่ 
ในเขตพ้ืนที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน 

สำนักพระราชวังจึงได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชดำริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้ง
โรงเรียนในเขตการศึกษาต่าง ๆ อีก 8 โรง โดยในระหว่างที่รอพระราชทานชื่อได้ตั้งชื่อโรงเรียนทั้ง 9 
โรงนี้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538 ว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชทรงครองราชย์ครบ 50 ปี แล้วมีชื่อจังหวัดต่อท้าย  โรงเรียนพระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม จึงได้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
มหาราช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานมงคลนามโรงเรียนพระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 ว่า “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์
โรงเรียนพร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ 10  มีนาคม 
2538 

ขณะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)กำลัง
ก่อสร้างในสถานที่ตั้งดังกล่าว โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางราชการให้ดำเนินการชั่วคราว ณ 
บริเวณวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเม่ือการก่อสร้างอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนใน
สถานที่ตั้งจริง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงได้ดำเนินการย้ายสถานที่ทำการในปีการศึกษา 2542 
และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ณ สถานที่ตั ้ง เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา -บางภาษี ตำบล
ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 บนพื้นที่ 22 ไร่ ต่อมา พ.ศ. 2546 โรงเรียน
ได้ดำเนินการประสานงานกับ  
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สำนักงานพระราชวังขอที่ดินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมอีกจำนวน 16 ไร่ 
9.67 ตารางวา โทรศัพท์ 0-3429-7663 หรือ 0-3429-7665 หรือ 0-2431-3614  และ                                 
โทรสาร 0-3429-7664 

 ทิศเหนือ  จรดสถานีตำรวจดับเพลิงตลิ่งชัน 
ทิศตะวันออก จรดถนนศาลายา – บางภาษ ี
ทิศตะวันตก  จรดโรงเรียนประถมพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
ทิศใต้   จรดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังชาย 

แผนที่ตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ตราประจำโรงเรียน 
 

 
สีพระราชทาน 

สีเหลือง-ม่วง 
คติพจน์พระราชทาน 

ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 
คำขวัญ 

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 
วิสัยทัศน์ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ  
สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
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การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็น
องค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานงานพระราชดำริ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
5. พัฒนาการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและภาษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาสู่สากล 

 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

1. ครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
2. โรงเรียนมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
3. โรงเรยีนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
6. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
7. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และบริหารการศึกษา 
8. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ MIS 
9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ในการจัดการศึกษาท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และเพียงพอ 
10. โรงเรียนมีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
11. นักเรียนมีจิตสำนึกสาธารณะต่อเพ่ือนโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต มีจิตอาสา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
13. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
14. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตนตามแนววิธีพุทธ 
15. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนและการดำรงชีวิต 
16. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงความเป็นไทย                    

สืบสานงานพระราชดำริ 
17. บุคลากรยึดมั่นการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
18. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
19. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และICT 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน (STRATEGIES) 
โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลัก 4 ยุทธวิธี 15 วิถี ดังนี้ 

ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
วิถีท่ี 1 พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
วิถีท่ี 2 พัฒนาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  

  วิถีท่ี 3 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วิถีท่ี 4 การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT 
วิถีท่ี 5 พัฒนากระบวนการคิด  
วิถีท่ี 6 พัฒนาการอ่านและการเขียน  
วิถีท่ี 7 ห้องเรียนคุณภาพ  
วิถีท่ี 8 การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 
วิถีท่ี 9 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน  
วิถีท่ี 10 พัฒนาผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วิถีท่ี 11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 

 ยุทธวิธีที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
วิถีท่ี 12 การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Based Management )  

  วิถีท่ี 13 การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล World Class Standard School  
  วิถีท่ี 14 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

วิถีท่ี 15 การดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 
 มาตรฐานการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที ่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่

กำหนดขึ้น 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ 

พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียน 

1. มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพ และสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี  
2. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
4. สืบสานงานพระราชดำริและอนุรักษ์ความเป็นไทย  
5. การอ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

 
กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ยุทธวธิีที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
2. สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู ้เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง

อำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน 

4. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. ร ้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ห ้องเรียน ห้องปฏิบัต ิการ อาคารเร ียน และ

สภาพแวดล้อม 
4. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
โครงการ 

โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 
ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
2. ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 

โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
6. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

ตามจินตนาการ 
7. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
8. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
9. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
10. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
11. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
13. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผู้เรียนทุกคน 
14. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง  ๆ

รอบตัว 
15. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
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16. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
17. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
18. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง 
19. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
20. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
21. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
22. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
23. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
24. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
25. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
8. ร้อยละของผู้เรียนที่ทำงานอย่างมคีวามสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
9. ร้อยละของผู้เรียนที่ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
11. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
12. จำนวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม

และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
13. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง

เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติม 
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16. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

17. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
18. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 
19. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
20. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
21. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
22. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
23. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
24. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
25. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
5. โครงการส่งเสริมตามโครงการพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
7. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
8. โครงการส่งเสริมรักงาน รักสังคม รักสัมมาชีพ 
9. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

 
ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 

1. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3. ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทาง สติปัญญา 
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4. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิ
ปัญญาของ ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

5. ครูมีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

6. ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

8. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
9. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน

สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอย่างสม่ำเสมอ 
11. สถานศึกษามีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนกิจกรรมและผลการดำเนินการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2. ร้อยละของครูที่มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

4. ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และ พัฒนาการทางสติปัญญา 

5. ร้อยละของครูที่มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำ
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

6. ร้อยละของครูที่มีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วย วิธีการที่หลากหลาย 

7. ร้อยละของครูที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

8. ร้อยละของครูที่ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน 
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9. ร้อยละของครูที ่ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที ่ได้ร ับมอบหมายเต็มเวลา                                
เต็มความสามารถ 

10. โครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

11. โครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำ
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
 
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาบุคลาการ 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ

ด้าน และการนิเทศภายใน 
3. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
ยุทธวิธีที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าหมาย 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
3. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุ่งพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
6. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
7. สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
9. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง

การ ปฏิรูปการศึกษา 
10. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. จำนวนรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ

และความสนใจ 
3. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. จำนวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จำนวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6. แผนงานและผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและการนำไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
9. โครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
10. มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4. โครงการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
6. โครงการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนร 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ประวัติความเป็นมา 

สมัยอาณาจักรทวาราวดีซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 โดยมีเมืองนครปฐมโบราณซึ่ง
เป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลเป็นศูนย์กลาง ปรากฏหลักฐานทางธรณีวิทยาว่าบริเวณอำเภอพุทธมณฑลเคยเป็นทะเลมา
ก่อนในรัชกาล สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2092 ได้โปรดให้แบ่งเอา
แขวงเมืองสุพรรณบุรี แขวงเมืองราชบุรีตั้งเป็นเมืองนครชัยศรี ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีห่างจากที่ว่าการ
อำเภอนครชัยศรีในปัจจุบันไปทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตรและมีฐานะเป็นเมืองมาตลอดจนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้บูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งพระองค์ได้เสด็จมา
พบที่เมืองนครชัยศรีในระหว่างที่ทรงผนวช โปรดให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์และคลองเจดีย์บูชาเพื่อเป็นทางคมนาคม
ระหว่างกรุงเทพฯกับองค์พระปฐมเจดีย์ และโปรดให้จับจองที่ดินสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล
พระราชทานให้กับพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์และได้พระราชทานเมืองนครชัยศรีซึ่งขึ้นกับกรม
มหาดไทยมาข้ึนกรมท่า 

ในสม ัยพระบาทสมเด ็จพระจุ ลจอมเกล ้าเจ ้าอย ู ่ห ัวได้ ทรงปร ับปร ุงการปกครองโดยทรงตั้ ง
กระทรวงมหาดไทย และได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งมณฑลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2437 โดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาครและ
สุพรรณบุรี เข้าในมณฑลเดียวกัน เรียกว่ามณฑลนครชัยศรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่เมืองนครชัยศรีต่อมาปี  
พ.ศ. 2439 ไดย้้ายที่ว่าการมณฑลไปตั้งที่พระปฐมเจดีย์ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้ าให้เปลี่ยนชื่อเมืองนครชัยศรีเป็นเมือง
นครปฐม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้จังหวัดแทนเมืองฉะนั้นเมือง
นครปฐมจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครปฐมและยุบอำเภอเมืองเดิมเป็นอำเภอนครชัยศรี ขึ้นกับจังหวัดนครปฐม  

เนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนาเวียนมาครบรอบ 2,500 ปี ใน พ.ศ. 2500 รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม และประชาชนได้จัดงานเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ และมีมติให้สร้างพุทธมณฑลขึ้นเป็นศูนย์กลางทาง
พุทธศาสนา ในเนื้อท่ี 2,500 ไร่ ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีก่อ
ฤกษ์พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 และได้เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2500 มีการสร้างถนน
หลายสายเข้าพุทธมณฑล มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและสถานศึกษาตลอดจนสถานที่
ราชการอ่ืนอีกหลายแห่งทำให้บริเวณนี้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกิ่งอำเภอพุทธมณฑล โดยแบ่งเขตอำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง และตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอ
ศาลายา และในวันที่ 5 ธันวาคม 2539 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอพุทธมณฑล 
2. ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ 

อำเภอพุทธมณฑล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม ระยะทางจากจังหวัดนครปฐม โดยถนน
สายเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี ประมาณ 32 กิโลเมตร โดยรถไฟสายใต้จากสถานีนครปฐม ถึงสถานี
ศาลายา ประมาณ 29 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 66.96 ตรางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 41,850 ไร่  
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3. อาณาเขต 

มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

4. ลักษณะภูมิประเทศ 
 อำเภอพุทธมณฑลพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ มีลำคลองหลายสายและมักจะมีน้ำท่วมในฤดู 

น้ำหลากไม่มีภูเขา 
5. การแบ่งการปกครองท้องท่ี 

5.1 การปกครองท้องที ่
5.1.1 ตำบลศาลายา 6 หมู่บ้าน 
5.1.2 ตำบลคลองโยง 8 หมู่บ้าน 
5.1.3 ตำบลมหาสวัสดิ์ 4 หมู่บ้าน 

5.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอพุทธมณฑลมีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบคือเทศบาล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วน

ตำบล 2 แห่ง ดังนี้ 
5.2.1 เทศบาลตำบลศาลายา จัดตั ้งโดยยกฐานะจากสุขาภิบาลศาลายา เมื ่อวันที ่ 24 

พฤษภาคม 2544 
5.2.2 เทศบาลตำบลคลองโยง จัดตั้งโดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง เมื่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2550  
5.2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
5.2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 

6. การคมนาคม  
สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวกท้ังทางรถยนต์ รถไฟ และทางน้ำ  

6.1 ทางรถยนต์ 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 (ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 และ 3314 (พุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5 ) เชื่อม

ระหว่างถนนเพชรเกษม – ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 
6.2 ทางรถไฟ 

-จากสถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีรถไฟธนบุรี สามารถเดินทางสู่อำเภอพุทธมณฑลได้โดยลงที่
สถานีศาลายา สถานีวัดสุวรรณ และสถานีคลองมหาสวัสดิ์  
6.3 ทางน้ำ จากคลองบางกอกน้อยตามเส้นทางคลองมหาสวัสดิ์ ผ่านอำเภอพุทธมณฑล สู่อำเภอนครชัย

ศรี และอำเภอเมืองนครปฐมตามลำดับ 
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7.ด้านเศรษฐกิจ 

7.1 อาชีพที่สำคัญคือ 
(1) การเกษตร ได้แก่ การทำนาข้าว แปลงผัก สวนผลไม้ และสวนไม้ดอกโดยเฉพาะกล้วยไม้ตัด

ดอก 
(2) รับราชการ 
(3) รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทห้างร้าน 
(4) ค้าขาย 

7.2 โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง 
(1) โรงสีข้าว 3 แห่ง   (6) โรงงานหล่อพระพุทธรูป 1 แห่ง 
(2) โรงทำน้ำแข็ง 1 แห่ง   (7) โรงงานเชื่อมโลหะ 2 แห่ง 
(3) โรงงานไม้แปรรูป 1 แห่ง  (8) โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 1 แห่ง 
(4) โรงงานพลาสติก 4 แห่ง 
(5) โรงงานเซรามิค 1 แห่ง 

7.3 ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 6 แห่ง 
(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
(2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
(3) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
(4) ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยตลาดศาลายา 
(5) ธนาคารออมสิน (หน่วยย่อย) 
(6) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาย่อย) 

8.การรักษาความสงบเรียบร้อย 
8.1 สถานีตำรวจภูธร อำเภอพุทธมณฑล  
8.2 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพุทธมณฑล  
8.3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
8.4 สมาชิก อปพร. และผู้ประสานพลังแผ่นดิน 

9. ด้านการศึกษา 
มีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอ ดังนี้ 
9.1 ระดับอนุบาล 

- โรงเรียนอนุบาลพรละมัย 
9.2 ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษา พ้ืนที่ 2 จำนวน 8 แห่ง 

- โรงเรียนวัดสาลวัน 
- โรงเรียนวัดมะเกลือ 
- โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 
- โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
- โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
- โรงเรียนบ้านคลองโยง 
- โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
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- โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
9.3 ระดับมัธยมศึกษา  

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์กรมหาชน) 
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

9.4 ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง 
- วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
- วิทยาลัยนาฎศิลปะ 
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

9.5 ระดบัอุดมศึกษา จำนวน 2 แห่ง 
- มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศาลายา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา  

9.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพุทธมณฑล 
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

10. การศาสนา 
- มีพุทธมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของโลก 
- มีวัดจำนวน 6 แห่ง มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ 1 แห่ง คือ มหามกุฎราชวิทยาลัย และมีสถาบันแม่ชีไทยในพระ

บรมราชินูปถัมภ์ อีก 1 แห่ง  
- ไม่มีมัสยิดและโบสถ์คริสต์ 

 
โอกาสและศักยภาพของอำเภอพุทธมณฑล 
จุดแข็งและโอกาสของอำเภอพุทธมณฑล 

1. มีที่ตั้งติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 
2. เป็นที่ตั้งของพุทธมณฑล 
3. เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา 
4. เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการจากส่วนกลาง 

- ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานราชเลขา 
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.) อำเภอพุทธมณฑล 
- สำนักงานพุทธมณฑล สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร 
- สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือและ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
- สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร 
- โรงเรียนตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง 
- ศูนย์ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล 



18 
 

- สถานีวิทยุเครื่องส่ง 100 กิโลวัตต์ ศาลายา กรมประชาสัมพันธ์ 
- โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย 
- สถานีตำรวจดับเพลิงตลิ่งชัน กองบัญชาการตำรวจดับเพลิง 

 5. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงธรรมชาติ คือคลองมหาสวัสดิ์ และสวนผลไม้ นาบัว ซึ่งเป็น
วิถีชีวิตอาชีพของประชาชน 
จุดอ่อนและอุปสรรค 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความเจริญเติบโตของเมือง 
2. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ง่าย 
3. การอพยพถ่ินฐานของประชากรเมืองเข้าสู่ชนบท 
4. ประชากรแฝง 

ศักยภาพของอำเภอ 
อำเภอพุทธมณฑล หากมองศักยภาพในภาพรวม พอที่จะสรุปศักยภาพและปัจจัยต่อการพัฒนาอำเภอ ใน

อนาคตได้ ดังนี้ 
1. ศักยภาพทางการเกษตรของอำเภอมีอยู่สูง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์ 

เหมาะสมที่จะพัฒนาทางด้านการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
2. เป็นอำเภอที่มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และทุกระดับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ ฯลฯ นับเป็นโอกาสที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่สำคัญ 
3. ลักษณะที่ตั้งของอำเภอ อยู่ในเขตปริมณฑล พื้นที่ติดกับเขตกรุงเทพมหานครเหมาะสมที่จะพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านพื้นที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยวและการพาณิชยกรรม 
4. สถาบันราชการ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หลายหน่วยงาน เอ้ืออำนวยต่อการเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชน 

และ พัฒนาอาชีพของเกษตรกร  
ที่มา : อำเภอพุทธมณฑล 
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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• ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามปีการศึกษา 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 496 489 489 473 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 460 486 486 481 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 427 484 484 482 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 356 371 369 371 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 324 359 356 360 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 326 338 334 356 

รวม 2381 2527 2518 2523 
 
               หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2563  มีนักเรียน สอบต. 6 คน   
 
 

 
จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2563 

 
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
                

 
                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.1/1 19 16 35 

ม.1/2 19 17 36 

ม.1/3 19 19 38 

ม.1/4 20 17 37 

ม.1/5 17 21 38 

ม.1/6 19 21 40 

ม.1/7 20 20 40 

ม.1/8 17 22 39 

ม.1/9 20 20 40 

ม.1/10 20 20 40 

ม.1/11 12 18 30 
ม.1/12 14 16 30 
ม.1/13 14 16 30 

รวม 230 243 473 

ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.2/1 10 25 35 

ม.2/2 18 18 36 

ม.2/3 17 23 40 

ม.2/4 17 24 41 

ม.2/5 18 23 41 

ม.2/6 23 16 39 

ม.2/7 23 15 38 

ม.2/8 23 17 40 

ม.2/9 23 16 39 

ม.2/10 22 18 40 

ม.2/11 16 15 31 

ม.2/12 13 17 30 

ม.2/13 12 19 31 

รวม 235 246 481 

จำนวนนักเรียน 
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ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.3/1 15 17 32 

ม.3/2 20 12 32 

ม.3/3 11 30 41 

ม.3/4 10 31 41 

ม.3/5 10 31 41 

ม.3/6 20 19 39 

ม.3/7 21 18 39 

ม.3/8 22 17 39 

ม.3/9 23 16 39 

ม.3/10 22 17 39 

ม.3/11 19 17 36 

ม.3/12 15 18 33 

ม.3/13 12 19 31 

รวม 220 262 482 

รวมนักเรียนชาย    ม. ต้น 685 
รวมนักเรียนหญิง   ม. ต้น 751 
รวมนักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด 1436 

รวมนักเรียน ม. ต้น ท้ังหมด 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

        ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

      จัดชั้นเรียนตามแผนโรงเรียน 
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จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
                                                       
           
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
          

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 

 
นักเรียนทั้งหมด  

                           
                         
 
 

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
  จัดชั้นเรียนตามแผนโรงเรียน 

 
 
 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.4/1 13 21 34 

ม.4/2 6 30 36 

ม.4/3 17 13 30 

ม.4/4 21 15 36 

ม.4/5 17 19 36 

ม.4/6 19 16 35 

ม.4/7 16 21 37 

ม.4/8 10 26 36 

ม.4/9 11 24 35 

ม.4/10 11 23 34 

ม.4/11 10 12 22 

รวม 151 220 371 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.5/1 9 23 32 

ม.5/2 6 23 29 

ม.5/3 11 19 30 

ม.5/4 12 19 31 

ม.5/5 19 15 34 

ม.5/6 20 15 35 

ม.5/7 14 19 33 

ม.5/8 11 26 37 

ม.5/9 9 27 36 

ม.5/10 7 27 34 

ม.5/11 14 13 27 

รวม 132 226 358 

รวมนักเรียนชาย    ม. ปลาย 415 
รวมนักเรียนหญิง   ม. ปลาย 672 
รวมนักเรียน ม.ปลาย ทั้งหมด 1087 

  
ชั้น/ห้อง 

ชาย หญิง รวม 

ม.6/1 7 24 31 

ม.6/2 9 13 22 

ม.6/3 12 20 32 

ม.6/4 11 21 32 

ม.6/5 15 20 35 

ม.6/6 16 18 34 

ม.6/7 20 19 39 

ม.6/8 12 24 36 

ม.6/9 6 31 37 

ม.6/10 11 24 35 

ม.6/11 11 8 19 

รวม 130 222 352 

รวมนักเรียนชาย   ม.ต้น   +  ม. ปลาย 1100 
รวมนักเรียนหญิง ม.ต้น    +  ม. ปลาย 1423 

รวมนักเรียน ทั้งหมด 2523 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย    
คณิตศาสตร์    
วิทยาศาสตร์    
ภาษาอังกฤษ    

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๖๓.๕๕ ๔๕.๒๒ ๔๔.๓๖ 
คณิตศาสตร์ ๔๔.๗๓ ๒๖.๓๓ ๒๖.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๔๕.๔๐ ๓๓.๐๔ ๓๒.๖๘ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๔.๖๖ ๓๖.๓๒ ๓๕.๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๕๑.๐๔ ๒๙.๗๓ ๒๙.๙๔ 

 
 ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย ๖๑.๓๘ ๖๓.๕๕ ๔๔.๓๖ 
คณิตศาสตร์ ๔๖.๖๗ ๔๔.๗๓ ๒๖.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙.๔๗ ๔๕.๔๐ ๓๒.๖๘ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๔๕.๙๗ ๔๔.๖๖ ๓๕.๙๓ 

ภาษาอังกฤษ ๔๙.๒๗ ๕๑.๐๔ ๒๙.๙๔ 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ไดผ้ลการเรียน  
 

รวม 

ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

SD นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้น
ไป 

 
๔ 

 
๓.๕ 

 
๓ 

 
๒.๕ 

 
๒ 

 
๑.๕ 

 
๑ 

 
๐ 

 
 

จำนวน 

 
 

ร้อยละ 
ภาษาไทย ๖,๕๐๔ ๔,๑๒๓ ๑,๐๔๕ ๖๓๖ ๓๒๕ ๒๐๓ ๙๗ ๗๐ ๓ ๖,๕๐๒ ๓.๖๕ ๓.๑๔ ๕,๘๐๔ ๘๙.๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๖,๓๘๗ ๓,๕๓๑ ๘๘๖ ๗๖๓ ๕๔๗ ๓๕๗ ๑๓๖ ๑๑๐ ๓๘ ๖,๓๖๘ ๓.๕๑ ๓.๐๑ ๕,๑๘๐ ๘๑.๑๐ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๗,๗๑๙ ๑๑,๓๒๓ ๒,๔๐๘ ๑,๗๗๕ ๙๖๒ ๖๒๘ ๒๕๖ ๒๕๐ ๕ ๑๗,๖๐๗ ๓.๖๘ ๓.๑๓ ๑๕,๕๐๖ ๘๗.๕๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑๐,๔๙๒ ๗,๔๑๐ ๑,๔๘๙ ๘๔๓ ๓๒๙ ๒๕๑ ๕๗ ๕๐ ๑ ๑๐,๔๓๐ ๓.๗๑ ๓.๒๓ ๙,๗๔๒ ๙๒.๘๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗,๘๕๘ ๖,๒๓๙ ๕๔๔ ๓๔๗ ๒๐๑ ๑๗๐ ๑๓๑ ๑๙๕ ๓ ๗,๘๓๐ ๓.๕๑ ๓.๒๕ ๗,๑๓๐ ๙๐.๗๔ 
ศิลปะ ๗,๘๕๘ ๖,๕๖๔ ๔๔๑  ๒๘๘ ๑๖๐ ๑๒๘ ๙๖ ๘๑ ๐ ๗,๗๕๘ ๓.๗๗ ๓.๓๒ ๗,๒๙๓ ๙๒.๘๑ 
การงานอาชีพ ๕,๐๒๓ ๓,๘๓๒ ๓๖๔ ๒๘๔ ๑๙๖ ๑๕๑ ๗๙ ๙๓ ๒ ๕,๐๐๑ ๓.๖๘ ๓.๒๒ ๔,๔๘๐ ๘๙.๑๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๘,๗๘๗ ๑๒,๕๖๘ ๒,๒๙๕ ๑,๕๘๕ ๑,๐๔๖ ๖๔๔ ๓๐๒ ๒๒๕ ๗ ๑๘,๖๗๒ ๓.๖๔ ๓.๑๕ ๑๖,๔๔๘ ๘๗.๕๕ 

รวม 
๘๐,๖๒๘ ๕๕,๕๙๐ ๙,๔๗๒ ๖,๕๒๑ ๓,๗๖๖ ๒,๕๓๒ ๑,๑๕๔ ๑,๐๗๔ ๕๙ ๘๐,๑๖๘ 

๓.๖๔ ๓.๑๘ ๗๑,๕๘๓  

ร้อยละ  ๖๘.๙๕ ๑๑.๗๕ ๘.๐๙ ๔.๖๗ ๓.๑๔ ๑.๔๓ ๑.๓๓ ๐.๖๔ ๙๙.๔๓   ๘๘.๗๙  

  

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (๓) ขี้นไป ๘๘.๗๙ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕) ๑๑.๒๑ 
ไม่ผ่านการประเมิน  



25 
 

๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
ระดับชั้น 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ี 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะ
วัฒ

นธ
รร

ม 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.๑ ๘๐๖ ๗๔๑ ๑,๔๕๙ ๑,๖๐๐ ๘๐๕ ๑,๖๙๘ ๑,๗๐๐ ๘๗๓ 
ม.๒ ๘๓๖ ๗๐๕ ๑,๖๑๔ ๑,๘๒๓ ๗๗๔ ๑,๖๓๓ ๑,๗๗๘ ๘๗๐ 
ม.๓ ๘๒๕ ๗๕๑ ๑,๔๙๑ ๑,๘๒๕ ๘๑๒ ๑,๖๙๖ ๑,๗๑๖ ๗๙๕ 
รวม ๒,๔๖๗ ๒,๑๙๗ ๔,๕๖๔ ๕,๒๔๘ ๒,๓๙๑ ๕,๐๒๗ ๕,๑๙๔ ๒,๕๓๘ 
ร้อยละ ๘๖.๓๘ ๗๖.๙๓ ๗๙.๙๐ ๙๑.๘๘ ๘๓.๗๒ ๘๘.๐๑ ๙๐.๙๓ ๘๘.๘๗ 
ม.๔ ๗๒๖ ๖๑๐ ๑,๐๒๙ ๑,๓๑๒ ๖๒๐ ๖๘๘ ๖๘๒ ๓๕๐ 
ม.๕ ๖๘๓ ๕๘๖ ๕๗๐ ๑,๓๔๓ ๕๙๗ ๗๑๖ ๗๑๓ ๖๗๒ 
ม.๖ ๖๕๐ ๖๕๕ - ๖๘๑ ๖๘๘ ๖๙๙ ๗๐๔ ๖๙๔ 
รวม ๒,๐๕๙ ๑,๘๕๑ ๑,๕๙๙ ๓,๓๓๖ ๑,๙๐๕ ๒,๑๐๓ ๒,๐๙๙ ๑,๗๑๖ 
ร้อยละ ๙๕.๙๔ ๘๖.๒๕ ๘๗.๕๒ ๙๒.๙๘ ๘๘.๗๗ ๙๘.๐๐ ๙๗.๘๑ ๙๖.๒๔ 

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๔๖๗ ๐ ๕ ๑๑ ๔๕๑ ๔๖๒ ๙๘.๙๓ 
ม.๒ ๔๗๙ ๐ ๕ ๓๑ ๔๔๓ ๔๗๔ ๙๘.๙๖ 
ม.๓ ๔๘๒ ๐ ๑ ๒๓ ๔๕๘ ๔๘๑ ๙๙.๗๙ 
รวม ๑,๔๒๘ ๐ ๑๑ ๖๕ ๑,๓๕๒ ๑,๔๑๗ ๙๙.๒๓ 
ม.๔ ๓๖๓ ๐ ๑ ๑๔ ๓๔๘ ๓๖๒ ๙๙.๗๒ 
ม.๕ ๓๕๘ ๐ ๑ ๑๗ ๓๔๐ ๓๕๗ ๙๙.๗๒ 
ม.๖ ๓๕๒ ๐ ๓ ๑๒ ๓๓๗ ๓๔๙ ๙๙.๑๕ 
รวม ๑,๐๗๓ ๐ ๕ ๔๓ ๑,๐๒๕ ๑,๐๖๘ ๙๙.๕๓ 
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๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม  

ม.๑ ๔๖๗ ๐ ๐ ๐ ๔๖๗ ๔๖๗ ๑๐๐ 
ม.๒ ๔๗๙ ๐ ๐ ๐ ๔๗๙ ๔๗๙ ๑๐๐ 
ม.๓ ๔๘๒ ๐ ๐ ๑๓ ๔๖๙ ๔๘๒ ๑๐๐ 
รวม ๑,๔๒๘ ๐ ๐ ๑๓ ๑,๔๑๕ ๑,๔๒๘ ๑๐๐ 
ม.๔ ๓๖๓ ๐ ๐ ๑ ๓๖๒ ๓๖๒ ๑๐๐ 
ม.๕ ๓๕๘ ๐ ๐ ๑ ๓๕๗ ๓๕๘ ๑๐๐ 
ม.๖ ๓๕๒ ๐ ๐ ๑๙ ๓๓๓ ๓๕๒ ๑๐๐ 
รวม ๑,๐๗๓ ๐ ๐ ๒๑ ๑,๐๕๒ ๑,๐๕๒ ๑๐๐ 

 
๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
สมรรถนะสำคัญ 

ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม  

๑. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

๐ ๒๕ ๔๕ ๔๑๒ ๔๘๒ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

๐ ๓๒ ๗๕ ๓๗๕ ๔๘๒ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

๐ ๕๐ ๑๐๔ ๔๒๘ ๔๘๒ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะชีวิต 

๐ ๕๕ ๘๐ ๓๔๗ ๔๘๒ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี 

๐ ๑ ๘๖ ๓๙๕ ๔๘๒ ๑๐๐ 

รวม ๐ ๑๖๓ ๓๙๐ ๑,๙๕๗ ๒,๔๑๐ ๑๐๐ 
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๕) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
สมรรถนะสำคัญ 

ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม  

๑. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

๐ ๓ ๒๔ ๓๒๕ ๓๕๒ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

๐ ๒ ๒๓ ๓๒๗ ๓๕๒ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

๐ ๕ ๒๗ ๓๒๐ ๓๕๒ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะชีวิต 

๐ ๐ ๕ ๓๔๗ ๓๕๒ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี 

๐ ๑๐ ๑๑ ๓๓๑ ๓๕๒ ๑๐๐ 

รวม ๐ ๒๐ ๙๐ ๑,๖๕๐ ๑,๗๖๐ ๑๐๐ 
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แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
1) ศูนย์เห็ดอรัญญิก                               ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่อง
เห็ดครวงจร 
2) มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งวิชาการพัฒนาครู  นกัเรียน  ด้าน

ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์   ดนตรี  สวน
สมุนไพรไทยสิริรุขชาติ   ฯลฯ   

3) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เป็นแหล่งวิชาการ  พัฒนาครู  นักเรียน  ด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และ ICT 

4) นาบัว     ภูมปิัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรกรรม 
5) ช่างแท่งหยวก     ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
6) บ้านโรงหวด     ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา 
7) โรงพยาบาลพุทธมณฑล   เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการด้าน

สาธารณสุข   
ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก   อนามัย ครู   บุคลากร และ นักเรียน 

 โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพสาลวัน      
8) สถานสงเคราะห์คนชรา   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบำเพ็ญประโยชน์และ
การดำรงชีวิต 
9)    สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ์    เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรกรรม 
10)   วิทยาลัยนาฎศิลป์   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 
11)   ศูนย์ศิลปกรรม  กรมศิลปากร   เป็นแหล่งเรียนรู้การหล่อโลหะ  ช่างสิบหมู่  หอ
ภาพยนต์ ช่างปั้น 
12)   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  กาญจนาภิเษก   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ช่างสิบหมู่ 
13)   พุทธมณฑล    เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา   สวน
สมุนไพร 
14)   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม   เป็นแหล่งเรียนรู้เกีย่วกับการวิจยัทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทย   
       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   ศาลาเรือนไทย 
       สยามบรมราชกุมารี      
15)   ตลาดน้ำลำพญา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น มีการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากมาย 
16)  สถาบันฝึกอบรมตำรวจกลาง   เป็นแหล่งเรยีนรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย 
17)   สวนกล้วยไม้ออคิด   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเนื้อเยื่อและ
พืชไม้ดอก 
18)  กลุ่มสหกรณ์อำเภอพุทธมณฑล   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทย 
19)  ผู้ปกครองนักเรียน นางสุนีย์  เปาวะสันต์ เป็นวิทยากรท้องถิ่นเกี่ยวกบัการทำขนมไทย 
20)   วิทยาลัยกาญจาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  ศิลปะ 
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21)    วัดไร่ขิง    สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
22)    พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
23)    วัดพระปฐมเจดีย์   เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านพุทธศาสนา 
24)    พระราชวังสนามจันทร์   เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
25)    วัดญาณเวศกวัน   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
26)    สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์   เป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด้าน
ทักษะกีฬากอล์ฟ 
27)   ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ  เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับพระบรมราช
จักรีวงศ์ (เปลี่ยนเป็น 904) 
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สารสนเทศห้องสมดุ 
สถิติการยืม – คืน ทรพัยากรสารนิเทศ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน  

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563 
ระดับช้ัน จำนวนผู้ใช ้/ คน 

ม.1 0 
ม.2 121 
ม.3 106 
ม.4 29 
ม.5 146 
ม.6 179 

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 78 
รวมทั้งสิ้น 659 
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สถิติการยืม – คืน ทรพัยากรสารนิเทศ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างเดือน ตลุาคม 2563 - มีนาคม2564 
ระดับช้ัน จำนวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 177 
ม.2 127 
ม.3 147 
ม.4 141 
ม.5 136 
ม.6 176 

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 23 
รวมทั้งสิ้น 927 

 

 

 
 

 

จ ำนวนผู้ใช้ / คน, 177

127

147

141

136

176

23

จ ำนวนผู้ใช้ / คน

0 50 100 150 200

สถิติการยืม–คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ ม.6 ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.1
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สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563 

ระดับช้ัน จำนวนผู้ใช้ / คน 
ม.1 473 

ม.2 2,564 

ม.3 1,811 

ม.4 30 

ม.5 494 

ม.6 244 

รวมทั้งสิ้น 5,616 
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สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมดุ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างเดือน ตลุาคม 2563 - มีนาคม2564 

ระดับชั้น จำนวนผู้ใช้ / คน 
ม.1 437 

ม.2 1,277 

ม.3 876 

ม.4 362 

ม.5 431 

ม.6 89 

รวมทั้งสิ้น 3,472 
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สถิติจำนวนวัสดสุารนิเทศท่ีถูกยืม ( ตามหมวดดิวอี้ ) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   

หมวด จำนวน / เล่ม 
000  เบ็ดเตล็ด 23 
100  ปรัชญา 5 
200  ศาสนา 0 
300  สังคมศาสตร์ 38 
400  ภาษาศาสตร์ 68 
500  วิทยาศาสตร์ 283 
600  เทคโนโลยี 29 
700  ศิลปะ 4 
800  วรรณคดี 11 
900  ประวัติศาสตร์ 42 
เยาวชน 30 
นวนิยาย 130 
อื่นๆ 5 

รวมทั้งสิ้น 668 
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สถิติจำนวนวัสดุสารนิเทศที่ถูกยืม ( ตามหมวด ดวิอี้ ) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

หมวด จำนวน / เล่ม 
000  เบ็ดเตล็ด 18 
100  ปรัชญา 25 
200  ศาสนา 1 
300  สังคมศาสตร์ 55 
400  ภาษาศาสตร์ 171 
500  วิทยาศาสตร์ 207 
600  เทคโนโลยี 12 
700  ศิลปะ 6 
800  วรรณคดี 27 
900  ประวัติศาสตร์ 23 
เยาวชน 65 
นวนิยาย 102 
อื่น ๆ 8 

รวมทั้งสิ้น 720 
 

 
 

0 100 200 300

000 เบด็เตลด็
200 ศำสนำ

400 ภำษำศำสตร์
600 เทคโนโลยี
800 วรรณคดี

เยำวชน
อื่นๆ

สถิติจ านวนวัสดุสารนิเทศที่ถูกยืม ( ตามหมวด ดิวอ้ี )
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

จ ำนวน / เลม่
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10 อันดับผู้ยืมหนังสอืมากที่สุดของนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  นามสกุล จำนวนครั้ง 
1 น้ำทิพย์     วงบุญ 38 
2 วาริศ        ชุนประเสริฐ 27 
3 เนตรยา     เที่ยงน่วม 18 
4 วราภรณ์    มั่นบุญสม 15 
5 ปานกมล    วิทยา 14 
6 ธนัญญา     วรวุฒางกูร 13 
7 พาดาวี      สังขดิถี 13 
8 ศราวรรณ   ขำวิลัย 12 
9 ฐิติรัตน์      โชชัย 11 

10 พรนภา     สวนชงั 11 
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10 อันดับผูย้ืมหนังสอืมากที่สุดของนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  นามสกุล จำนวน / ครั้ง 
1 ฑิตยา ปุยะโท 28 
2 ประพัฒน์พงศ์ แก้วหล้า 27 
3 ภูมิภัทร สุขสาร 23 
4 พิชญาภัค ตรีอนุรักษ์ 22 
5 ธนพร ชาตร ี 20 
6 วาริศ ชุนประเสริฐ 19 
7 พรสุดา ศรีทอง 16 
8 ราชาวดี เรืองนุ้ย 15 
9 พิมพ์ชนก ยอดมิ่ง 14 

10 นภัสกร ร้อยบาง 14 
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20 อันดับหนังสือยอดนิยม 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2563 

อันดับ เลขทะเบียน ชื่อเรื่อง ชื่อผูแ้ต่ง จำนวน 
1 038328 หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ณัฐ อุดทพาณิชย์ 9 

2 038327 หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ณัฐ อุดทพาณิชย์ 9 

3 038326 หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ณัฐ อุดทพาณิชย์ 9 

4 039068 อ่านให้ตรงข้อสอบ (The CliMax of chemistry) ทศสิน อินทโรจน์ 8 

5 039067 อ่านให้ตรงขอ้สอบ (The CliMax of chemistry) ทศสิน อินทโรจน์ 8 

6 039067 
VACCINE:สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดีๆ เพ่ือเสริม
ภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อนเดินเข้าห้องสอบ 

ณัฐ อุดทพาณิชย์ 8 

7 038312 
VACCINE:สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดีๆ เพ่ือเสริม
ภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อนเดินเข้าห้องสอบ 

ณัฐ อุดทพาณิชย์ 8 

8 038311 
VACCINE:สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดีๆ เพ่ือเสริม
ภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อนเดินเข้าห้องสอบ 

ณัฐ อุดทพาณิชย์ 8 

9 039069 อ่านให้ตรงข้อสอบ (The CliMax of chemistry) ทศสิน อินทโรจน์ 8 

10 039089 360 Concepts in Biology Part1 เทพชัย โชติมณี 6 

11 039088 360 Concepts in Biology Part1 เทพชัย โชติมณี 6 

12 037252 ฟิสิกส์ I’m possible อังทินี กิตติรวีโชติ 6 

13 037251 ฟิสิกส์ I’m possible อังทินี กิตติรวีโชติ 6 

14 037250 ฟิสิกส์ I’m possible อังทินี กิตติรวีโชติ 6 

15 039090 360 Concepts in Biology Part1 เทพชัย โชติมณี 6 

16 037180 เคมีขั้นสูง ไรอัน ลิว์ร ี 5 

17 037229 แนวข้อสอบ PAT ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ณัฐ อุดทพาณิชย์ 5 

18 037182 เคมีขั้นสูง ไรอัน ลิว์รี 5 

19 037231 แนวข้อสอบ PAT ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ณัฐ อุดทพาณิชย์ 5 

20 037230 แนวข้อสอบ PAT ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ณัฐ อุดทพาณิชย์ 5 
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20 อันดับหนังสือยอดนิยม 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2563 

อันดับ เลขทะเบียน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง จำนวน 
1 038741 “ลุยโจทย์คลังข้อสอบ” คณิตศาสตร์ ม.ต้น(1-2-3) ธวัขขัย บุญเลิศ 6 

2 039009 สรุปสังคม ม.ปลาย ศิวพล ชมพูพันธุ์ 6 

3 039008 สรุปสังคม ม.ปลาย ศิวพล ชมพูพันธุ์ 6 

4 040252 คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.1 ฉบับ Gifted สินธุ์ธู สยารมณ์ 6 

5 039007 สรุปสังคม ม.ปลาย ศิวพล ชมพูพันธุ์ 6 

6 031140 คู่มือเตรียมสอบตะลุยโจทย์ ม.1 กนกวลี อุษณกรกุล 6 

7 034888 
HiSpeed Gifted Math M.1-2-3 ลุยโจทย์
คณิตศาสตร์กิฟเตด ม.ต้น 

ณัฐวุฒิ ขานภูเขียว 
6 

8 034111 คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 กอบนวล จิตตินันท์ 6 

9 038475 รู้ทัน PAT 7.4 ภาษาจีน ภูรดา เซี่ยงจ๊ง 5 

10 037275 
Ultimate Grammar สรุปหลักไวยากรณ์ มัธยม
ปลาย 

สถาบันกวดวิชาติว
เตอร์พอยท์ 

5 

11 038312 
VACCINE : สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดีๆเพ่ือ
เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อนเดินเข้าห้องสอบ 

ณัฐ อุดมพาณิชย์ 
5 

12 038474 รู้ทัน PAT 7.4 ภาษาจีน ภูรดา เซี่ยงจ๊ง 5 

13 037053 พูดฝรั่งเศสจากจินตภาพ Mind MAP French ประภัสสร พานชาตรี 5 

14 037274 
Ultimate Grammar สรุปหลักไวยากรณ์ มัธยม
ปลาย 

สถาบันกวดวิชาติว
เตอร์พอยท์ 

5 

15 038311 
VACCINE : สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดีๆเพ่ือ
เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อนเดินเข้าห้องสอบ 

ณัฐ อุดมพาณิชย์ 
5 

16 038473 รู้ทัน PAT 7.4 ภาษาจีน ภูรดา เซี่ยงจ๊ง 5 

17 034361 เรียนเยอรมันเบื้องต้น นิรุบล สิริมงคล 5 

18 036882 สรุปเข้ม Vocab พร้อมแนวข้อสอบ ศุภวัฒน์ พุกเจริญ 5 

19 037276 
Ultimate Grammar สรุปหลักไวยากรณ์ มัธยม
ปลาย 

สถาบันกวดวิชาติว
เตอร์พอยท์ 

5 

20 038313 
VACCINE : สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดีๆเพ่ือ
เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อนเดินเข้าห้องสอบ 

ณัฐ อุดมพาณิชย์ 
5 
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เลขทะเบยีนหนงัสอื

20 อันดับหนังสือยอดนิยม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
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10 อันดับหนังสือยอดนิยมใน E-Book 

ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
 

  
อันดับ เลขทะเบียน ชื่อเรื่อง จำนวนยืม 

  
1 DDE34772 ฟิสิกส์ I’m possible 15 

  
2 DDE34779 ฟิสิกส ์I’m Strong 14 

  
3 DDE37085 น้องพี่ที่รัก 14 

  
4 DDE35106 คัมภีรเ์คมี Entrance ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ PAT2 13 

  
5 DDE33064 สรุปเข้มชีวิทยา ม.1-2-3 12 

  
6 DDE33025 สอบตรง สอบโควตา Admission PAT 2 11 

  
7 DDE41658 ตะลุยโจทย์เคมีเข้ามหาวิทยาลัย 11 

  
8 DDE37299 แอนิมอลฟาร์ม 10 

  
9 DDE37290 ปีเตอร์แพน 10 

  
10 DDE344471 SUPPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ 9 
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สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจดัการ 

กลุ่มงบประมาณ 
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บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล 

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 
รวมทั้งสิน้ 
คำนวณ  
100 % 

รวมทั้งสิ้น 100 % จัดสรรแล้ว 
ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

1,436 1,081 2,517 70% 1/2563 เป็นเงิน 7,116,104. – บาท 

30% 1/2563 เป็นเงิน 2,922,556. – บาท 

70% 2/2563 เป็นเงิน 4,401,810. – บาท 

30% 2/2563 เป็นเงิน 1,835,365. – บาท 

 
จัดสรร 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1 / 2563  (100%) 

ค่าจัดการเรียน
การสอน 

ค่าหนังสือ
เรียน 

ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

รวมทั้งสิ้น 

3,243,750.- 1,825,229.- 842,850.- 390,780.- 813,495.- 7,116,104. - 
1,330,750.- 751,906.- 345,850.- 160,330.- 333,720.- 2,922,556. - 

จัดสรร 5 รายการ ภาคเรียนที่ 2 / 2563  (100%) 
ค่าจัดการเรียน

การสอน 
ค่าหนังสือ

เรียน 
ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน 
ค่าอุปกรณ์การ

เรียน 
ค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

รวมทั้งสิ้น 

3,210,050.- - - 386,730.- 805,030.- 4,401,810. - 
1,338,450.- - - 161,240.- 335,675.- 1,835,365. - 

9,123,000.- 2,577,135.- 1,188,700.- 1,099,080.- 2,287,920.- 16,275,835.- 
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บัญชีจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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สารสนเทศกลุ่มนโยบายและแผน 
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จำนวนนักเรียน  ปีงบประมาณ 2563 

      

 ชั้น 
จำนวนนักเรียน  (คน) 

หมายเหตุ  

 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 เทอม 1 ปีการศึกษา 2563  

 ม.1 489 486    

 ม.2 486 489    

 ม.3 484 486    

 รวม ม.ต้น 1459 1461    

 ม.4 369 384    

 ม.5 356 369    

 ม.6 334 356    

 รวม ม.ปลาย 1059 1109    

 รวมทั้งหมด 2518 2570    
      

หมายเหตุ 
    

 

       จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563   

      - ห้องเรียนปกติ (9 ห้อง) = 324 คน     

      - ห้องเรียนส่งเสริมฯวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (2 ห้อง) = 72 คน   

      - ห้องเรยีน English Program (3 ห้อง) = 90 คน    

      

 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563     

      - ห้องเรียนส่งเสริมฯวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (1 ห้อง) = 36 คน   

      - ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (2 ห้อง) = 72 คน   
 

      - ห้องเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ (2 ห้อง) = 72 คน   
 

      - ห้องเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส (1 ห้อง) = 36 คน   
 

      - ห้องเรียนอังกฤษ-เยอรมัน (1 ห้อง) = 36 คน   
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      - ห้องเรียนอังกฤษ-จีน (2 ห้อง) = 72 คน   
 

      - ห้องเรียน SMTE (1 ห้อง) = 30 คน    
 

      - ห้องเรียน English Program (1 ห้อง) = 30 คน   
 

 
    

 

 จำนวนนักเรียนประจำ  ปีงบประมาณ 2563  

      

 ชั้น 
จำนวนนักเรียน  (คน) 

หมายเหตุ  

 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 เทอม 1 ปีการศึกษา 2563  

 ม.1 38 35    

 ม.2 34 37    

 ม.3 27 34    

 รวม ม.ต้น 99 106    

 ม.4 26 15    

 ม.5 20 26    

 ม.6 14 20    

 รวม ม.ปลาย 60 61    

 รวมทั้งหมด 159 167    
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จำนวนนักเรียน EP  ปีงบประมาณ 2563 

      
 ชั้น 

จำนวนนักเรียน  (คน) 
หมายเหตุ  

 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 เทอม 1 ปีการศึกษา 2563  
 ม.1 95 90    
 ม.2 102 95    
 ม.3 61 102    
 รวม ม.ต้น 258 287    
 ม.4 31 30    
 ม.5 20 31    
 ม.6 - 20    
 รวม ม.ปลาย 51 81    
 รวมทั้งหมด 309 368    
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การพิจารณาจัดสรรงบ  เงินนอกงบประมาณ  ปีงบประมาณ   2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
       

ม.ต้น      ภาคเรียนละ 440  บาท / คน    คิดเป็น ปีการศึกษาละ  880 บาท / คน   
ม.ปลาย    ภาคเรียนละ 475  บาท / คน    คิดเป็น ปีการศึกษาละ  950 บาท / คน          

เงินอุดหนุนรายหัว : ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ด้าน/ระดับ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
880 880 880 950 950 950 

ด้านวิชาการ             
 - กิจกรรมส่งเสริมทางด้านสุขภาพและกีฬา 50 50 50 100 100 100 

 - กิจกรรมวัฒนธรรมไทย เทศกาลปีใหม่ 50 50 50 50 50 50 

 - กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของ
นักเรียน 

100 100 100 100 100 100 

 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 30 30 200 200 200 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม             

 - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 100 100 100 

150 150 150  - กิจกรรมพักแรมลูกเสือ,ยุวกาชาด , นักศึกษาวิชา
ทหาร 

200 200 200 

ด้านทัศนศึกษา             

 - กิจกรรมทัศนศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 150 150 150 150 150 150 

ด้าน ICT             

 - กิจกรรมด้าน ICT 200 200 200 200 200 200 

เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รายการ/ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

 - ค่ากิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมอ่ืน ๆ 250 250 250 250 250 250 
 - ค่ากิจกรรมค่ายคุณธรรม   400 400 400 400 400 400 

 - ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา   100 100 100 100 100 100 

 - ค่ากิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ , ยุวกาชาด  450 450 450  -  -  - 
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การพิจารณาจัดสรรงบ  เงินนอกงบประมาณ  ปีงบประมาณ   2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
เงินอุดหนุนรายหัว : ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

รายการ 
จำนวนเงิน รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6  

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 24,450  24,300  24,200  36,900  35,600  33,400      178,850  
กิจกรรมวัฒนธรรมไทย (ปีใหม่) 24,450  24,300  24,200  18,450  17,800  16,700       125,900  
กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ 48,900  48,600  48,400  36,900  35,600  33,400      251,800  
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14,580  14,670  14,580  76,800  73,800  71,200       265,630  
ค่ายคุณธรรม , นักศึกษาวิชาทหาร 48,600  48,900  48,600  57,600  55,350  53,400       312,450  
ค่ายลูกเสือ , ยุวกาชาด  97,800  97,200  96,800    -    -    -      291,800  
ทัศนศึกษา (เศรษฐกิจพอเพียง) 72,900  73,350  72,900  57,600  55,350  53,400      385,500  
บริการอินเตอร์เน็ต  97,200  97,800  97,200  76,800  73,800  71,200       514,000  

รวมเงิน 428,880  429,120  426,880  361,050  347,300  332,700    2,325,930  

เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รายการ 
จำนวนเงิน รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6  

 - ค่ากิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมอ่ืน ๆ 121,800  121,950  121,300  94,500  90,950  86,800  637,300 
 - ค่ากิจกรรมค่ายคุณธรรม   194,400  195,600  194,400  153,600  147,600  142,400  1,028,000 
 - ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา   48,600  48,900  48,600  38,400  36,900  35,600  257,000 
 - ค่ากิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ , ยุว
กาชาด  

220,050  218,700  217,800    -    -    -  
656,550 

รวมเงิน 584,850  585,150  582,100  286,500  275,450  264,800  2,578,850 
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ประมาณการรายรับ  เงินนอกงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2563 
ประเภท  เงินอุดหนุนรายหัว 

รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 9,229,200 

สำหรับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรม น.ร.  

   - ม.ต้น (1,459 + 1,461) x 1,750   5,110,000 
   - ม.ปลาย (1,059 + 1,109) x 1,900   4,119,200 
2. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,314,600 

  
   - ม.ต้น (1,459 + 1,461) x 440  1,284,800 
   - ม.ปลาย (1,059 + 1,109) x 475 1,029,800 
        
ประเภท  เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1. เงินบำรุงการศึกษา : ค่ากิจกรรมการเรียนการสอน 
          
28,155,750  

  

  
 - ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ((1,461+1,109) x 
1,250)+(1,459+1,059) x 1,250)) 

6,360,000  

  
 - ค่าจ้างครูที่มีความเชียวชาญในสาขาเฉพาะ ((2,518 + 
2,570) x 700 ) 

            
3,561,600  

  
 - ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องปรับอากาศ ((2,518 + 2,570) 
x 500 ) 

            
2,544,000  

  
 - ค่าสอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกิน
มาตรฐานที่รัฐจัดให้ ((2,518 + 2,566) x 500 ) 

            
2,542,000  

  
 - ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ((2,518 + 2,570) 
x 1,200 ) 

            
6,105,600  

  
 - ค่าจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ((2,518 + 2,570) x 200 ) 

            
1,017,600  

  
 - ค่าจ้างยามรักษาการณ ์((2,518 + 2,570) x 300 ) 

            
1,526,400  

   - ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (2,570 x 300 )  771,000    
   - ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ (2,570 x 150) 385,500  
   - ค่าบำรุงกิจกรรมโรงเรียน ((2,518x100) + (2,570x150)) 637,300  

  
 - ค่ากิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษา ((1,459 x 
450)+(2,570x500)) 

1,941,550  

   - ค่าบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์ ((2,518 + 2,570) x 150 ) 763,200  
2. เงินบำรุงการศึกษา : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน SMTE 492,000  
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   - ม.4 (30 x 6,000) 180,000  
สำหรับจัดกิจกรรมของ
ห้องเรียน SMTE  

   - ม.5 (30 x 6,000) 180,000  
   - ม.6 (22 x 6,000)  132,000  
3. เงินบำรุงการศึกษา : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน EP  20,433,600  

สำหรับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนห้องเรียน EP  

  
 - ม.ต้น   ภาคเรียน 1  
(90x28,100)+(95x29,100)+(102x29,100) 

8,261,700  

  
            ภาคเรียน 2  
(95x29,650)+(102x29,650)+(61x29,650)  

7,649,700  

  
 - ม.ปลาย   ภาคเรียน 1  
(30x33,100)+(31x34,100)+(20x34,100) 

2,732,100  

                 ภาคเรียน 2  (31x35,100)+(20x35,100) 1,790,100              
4. เงินบำรุงการศึกษา : ค่าบริหารกิจกรรมหอพัก  8,325,000  

  

   - ค่าจ้างปฏิบัติงานหอพัก ((159x500)+(167x2,000)) 413,500  

  
 - ค่าอาหารนักเรียนหอพัก ((159 x 13,500)+(167 x 
15,000)) 4,651,500  

   - ค่าซักรีดเสื้อผ้า ((159 x 3,500)+(167 x 2,500)) 974,000  
   - ค่าซ่อมแซมบำรุง ((159 x 2,500)+(167 x 3,500)) 982,000  
   - ค่าสาธารณูปโภค ((159 x 2,500)+(167 x 2,500)) 815,000  
   - ค่ากิจกรรมนักเรียน ((159+167) x 1,500) 489,000  
5. รายได้อ่ืน ๆ 1,076,500    
   - ร้านค้า   
          ค่าเช่าร้านค้า (3,000 x 14 x 8.5) 357,000  
          ค่าต่อสัญญาร้านค้า (10,000 x 14) 140,000  
          ร้าน KPN GROUP  20,000  
          ร้านค้าสวัสดิการ (7,000 x 8.5) 59,500  
   - รถตู ้   
          ค่าบริการ (1,000 x 500) 500,000 
รวมเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา 58,482,850    
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ประมาณการรายจ่าย  เงินนอกงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2563 

ประเภท เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

 
รายการรายจ่าย 

จำนวนเงิน 
(บาท)  

 

1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (Conversation) 
((1461+1109)*1100)+((1459+1059)*1100)) 

              
5,596,800  

 2. ค่าจา้งครูเชี่ยวชาญเฉพาะ 1,100,000 

 3. ค่าจ้างบุคลากร 6,500,000 

 4. ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ 600,000 

 5. ค่าจ้างยามรักษาการณ์ 800,000 

 รวม รายการที่ 1 - 5 (ค่าจ้างบุคลากร) 14,596,800 

 6. ค่าสาธารณูปโภค  7,000,000 

 7. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องแม่ข่าย (Server)   12,000 

 8. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ห้อง 1503 , 4308 863,112 

 9. ค่าเงินประกันอุบัติเหตุ 771,000 

 10. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 385,500 

 11. ค่าบำรุงกิจกรรมโรงเรียน 637,300 

 12. ค่ากิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษา 1,941,550 

 13. ค่าบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์ 763,200 

 14. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน SMTE 492,000 

 15. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน EP  20,433,600 

 16. ค่าบริหารกิจกรรมหอพัก  8,325,000 

 •รวมประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดปี 56,221,062 

 ‚  รวมประมาณการรายรับตลอดปี 58,482,850 

 เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่เหลอื 2,261,788 
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ 2563 
ประเภท  เงินอุดหนุนรายหัว 

ลำดับ
ที ่

รายการ รายรับ 
รายจ่าย คงเหลือ 

ประจำ 
สำหรับจัดทำกิจกรรม/

โครงการ 
ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 9,229,200 6,572,920 2,656,280 

1 ค่าสาธารณูปโภค  2,000,000  

2 ค่าซ่อมบำรุงลิฟต์  1,000,000  

3 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน  2,000,000  

4 ค่าบริหารสำนักงาน : วัสดุสำนักงาน/ซ่อมบำรุง    
 4.1 กลุ่มบริหาร (5 x 50,000)  250,000  

 
4.2 กลุม่สาระฯ (ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , 
วิทยาศาสตร์ , สังคมฯ , ภาษาต่างประเทศ 
กลุม่สาระฯละ 50,000 บาท) 

 250,000  

 
4.3 กลุ่มสาระฯ (ศิลปศึกษา , สุขศึกษา , การ
งานอาชีพ , งานแนะแนว , ห้องสมุด กลุ่มสาระ
ฯละ 30,000 บาท) 

 150,000  

5 งบกลาง  922,920  

ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,325,930 2,299,900 26,030 
1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 178,850 178,850 - 
2 กิจกรรมวัฒนธรรมไทย (ปีใหม่) 125,900 125,900 - 

3 
กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ (แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ปี 2562) 

251,800 251,800 - 

4 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว 
O-net) 

265,630 240,000 25,630 

5 ค่ายคุณธรรม   - 
 5.1 ค่ายคณุธรรม ม. 1 48,600 48,600 - 
 5.2 ค่ายคุณธรรม ม. 2 48,900 48,900 - 
 5.3 ค่ายคุณธรรม ม. 3 48,600 48,600 - 
 5.4 ค่ายคุณธรรม ม. 4 57,600 57,600 - 
 5.5 ค่ายคุณธรรม ม. 5 55,350 55,350 - 
 5.6 ค่ายคุณธรรม ม. 6 53,400 53,400 - 

6 ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด   - 
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 6.1 ค่ายลูกเสือ ม.1 36,600 36,600 - 
 6.2 ค่ายลูกเสือ ม.2 42,800 42,800 - 
 6.3 ค่ายลูกเสือ ม.3 44,200 44,200 - 
 6.4 ค่ายยุวกาชาด ม.1 61,200 61,200 - 
 6.5 ค่ายยุวกาชาด ม.2 54,400 54,400 - 
 6.6 ค่ายยุวกาชาด ม.3 52,600 52,600 - 

7 ทัศนศึกษา (เศรษฐกิจพอเพียง)   - 
 7.1 ทัศนศึกษา ม.1 72,900 72,900 - 
 7.2 ทัศนศึกษา ม.2 73,350 73,350 - 
 7.3 ทัศนศึกษา ม.3 72,900 72,900 - 
 7.4 ทัศนศึกษา ม.4 57,600 57,600 - 
 7.5 ทัศนศึกษา ม.5 55,350 55,350 - 
 7.6 ทัศนศึกษา ม.6 53,400 53,400 - 

8 บริการอินเตอร์เน็ต 514,000 513,600 400 
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ปีงบประมาณ 2563 
ประเภท  เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

รายการ รายรับ รายจ่าย รายรับคงเหลือ 
1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  (Conversation) 6,360,000 5,596,800 763,200 
2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 3,561,600 1,100,000 2,461,600 

3 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องปรับอากาศ 2,544,000 7,000,000 
-        
4,456,000 

4 
ค่าสอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้
นักเรียนเกนิมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 

2,542,000 875,112 1,666,888 

5 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 6,105,600 6,500,000 
-           
394,400 

6 ค่าจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ 1,017,600 600,000 417,600 
7 ค่าจ้างยามรักษาการณ์ 1,526,400 800,000 726,400 
8 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 771,000 771,000 - 
9 ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ 385,500 385,500 - 

10 
ค่าบำรุงกิจกรรมโรงเรียน (สมทบกลุ่ม , กีฬา
กาญจนาเกมส์) 

637,300 637,300 - 

11 ค่ากิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษา   - 
 11.1 ค่ายคุณธรรม ม.1 194,400 194,400 - 
 11.2 ค่ายคุณธรรม ม.2 195,600 195,600 - 
 11.3 ค่ายคุณธรรม ม.3 194,400 194,400 - 
 11.4 ค่ายคุณธรรม ม.4 153,600 153,600 - 
 11.5 ค่ายคุณธรรม ม.5 147,600 147,600 - 
 11.6 ค่ายคุณธรรม ม.6 142,400 142,400 - 
 11.7 ทัศนศึกษา ม. 1 48,600 48,600 - 
 11.8 ทัศนศึกษา ม. 2 48,900 48,900 - 
 11.9 ทัศนศึกษา ม. 3 48,600 48,600 - 
 11.10 ทัศนศึกษา ม. 4 38,400 38,400 - 
 11.11 ทัศนศึกษา ม. 5 36,900 36,900 - 
 11.12 ทัศนศึกษา ม. 6 35,600 35,600 - 
 11.13 ค่ายลูกเสือ ม. 1 82,350 82,350 - 
 11.14 ค่ายลูกเสือ ม. 2 96,300 96,300 - 
 11.15 ค่ายลูกเสือ ม. 3 99,450 99,450 - 
 11.16 ค่ายยุวกาชาด ม. 1 137,700 137,700 - 
 11.17 ค่ายยุวกาชาด ม. 2 122,400 122,400 - 
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 11.18 ค่ายยุวกาชาด ม. 3 118,350 118,350 - 
12 ค่าบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์ 763,200 763,200 - 
13 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน SMTE 492,000 492,000 - 
14 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน EP 20,433,600 20,433,600 - 
15 ค่าบรหิารกิจกรรมหอพัก 8,325,000 8,325,000 - 
16 รายได้อ่ืน ๆ 1,076,500  1,076,500 

รวมเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา 58,482,850 56,221,062 2,261,788 

 
สรุปเงินที่ใชจ้ัดสรรงบประมาณ  ประจำปี 2563 

ประเภทเงิน รายการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

อุดหนุนรายหัว 
1. ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  9,229,200   

2. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,314,600 

  เงินระดมทรัพยากร  
ทางการศึกษา 

1. เงินบำรุงการศึกษา : ค่ากิจกรรมการเรียนการสอน 28,155,750   
2. เงินบำรุงการศึกษา : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
SMTE 

492,000 

3. เงินบำรุงการศึกษา : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
EP 

20,433,600 

4. เงินบำรุงการศึกษา : ค่าบริหารกิจกรรมหอพัก 8,325,000 

5. รายได้อ่ืน ๆ 1,076,500     

หมายเหตุ   เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย (งบรัฐบาล)  นักเรียน ม.ต้น คนละ 3,500 บาท /ปี และ ม.ปลาย 
3,800 บาท / ปี       
โรงเรียนจะได้รับเป็นเงินประมาณ  9,229,200 บาท   มขี้อกำหนดให้นำไปใช้
จ่ายเกี่ยวกับ     
1.  การจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมพัฒนานักเรียนร้อยละ  60  เป็นเงิน  5,537,520  บาท  
2.  ดำเนินการบริหาร ร้อยละ 30  เป็นเงิน   2,768,760  บาท   
3.  งบกลาง ร้อยละ 10  เป็นเงิน   922,920   บาท   
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สารสนเทศ 

เพื่อการบริหารและการจดัการ 

กลุ่มบริหารบุคคล 
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● จำนวนข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว 

 

บุคลากร 
จำนวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 2563 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร /ข้าราชการครู 127 129 40 92 132 
พนักงานราชการ 3 3 1 2 3 

ครูอัตราจ้าง 11 9 2 5 7 
ลูกจ้างประจำ  2 2 1 1 2 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 20 19 1 17 18 
พนักงานขับรถ 2 2 2 - 2 
ลูกจ้างช่ัวคราว 25 26 12 16 28 

ครูต่างชาติ 2 - - 2 2 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 3 2 1 1 2 

รวม 195 192 60 136 196 

ข้อมูลบุคลากร  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 
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บัญชีรายช่ือบุคลากร  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

     

กลุ่มบริหาร ( 6 คน)  

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางสาวกานดา หงส์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นายธีระพงษ์ ภุมมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครู คศ. 3 

5.  นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( 21 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางกมลชนก ภาคภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางนงลักษณ์ โกศรี ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นายจิรากร สำเร็จ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

7.  นายศักดา ปานรักษา ครูชำนาญการ  คศ. 2 

8.  นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล ครูชำนาญการ  คศ. 2 

9.  นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

10.  นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล ครูชำนาญการ  คศ. 2 

11.  นายดนัย สุดจิตรจูล ครชูำนาญการ  คศ. 2 

12.  นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

13.  นางสาวชลธิชา บำรุงกิจ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

14.  นางสาววิรากร บุญชวลิต ครูชำนาญการ  คศ. 2 
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15.  นางสาวสิตา ดารา ครูชำนาญการ  คศ. 2 

16.  นางสาวพรวิมล ศรีสังข์ คร ู คศ. 1 

17.  นายเจตพล ยอดทองดี คร ู คศ. 1 
 

ที ่ ชือ่ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

18.  นายพรชัย อินทร์กล่ำ คร ู คศ. 1 

19.  นายนัธวินทร์ คมขำ คร ู คศ. 1 

20.  นางสาวภควดี สิงค ิ ครูผู้ช่วย  

21.  นายอภิสิทธิ์ บุญจูง ครูผู้ช่วย  
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1 นางอ่ิมใจ ดีไสว ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2 นางสาวอรินทรา อยู่หลาบ ครูชำนาญการ คศ.2 

3 นางสาวทิชา สิงห์ม ี ครูผู้ช่วย  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 11 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นายเอกอุดม ทองเกษม ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นายธนู อยู่สำราญ ครชูำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางสาวอุมาวดี วุฒินาม ครูชำนาญการ  คศ. 2 

6.  นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น ครูชำนาญการ คศ.2 

7.  ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ฤทธิ์คำรพ ครูชำนาญการ คศ.2 

8.  นายยุทธนา จนันา คร ู คศ.1 

9.  นายธีรเสฏฐ ์ ธนปัญญาทิพย์ คร ู คศ.1 

10.  นางสาวชลธิชา แพทองคำ ครูผู้ช่วย  

11.  นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( 6 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาวอนงคร์ัตน์ ร่มโพธิ์ชี คร ู คศ. 1 

2.  นายธนวรรธน ์ สว่างดี ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นายชัชวัสส ์ วกสุดจิต ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นายวิม คงภาคเพียร ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชู ครูผู้ช่วย  

6.  นายพศวัต คชเดช ครูผู้ช่วย  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( 5 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นายบุญช่วย ทองคุ้ม ครูชำนาญการ  คศ. 2 

2.  นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์ ครูชำนาญการ  
คศ. 
3(2) 

3.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  สามเพ็ชรเจริญ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

4.  นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง คร ู คศ. 1 

5.  นางสาววีนัสญา สามสังข์ คร ู คศ. 1 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( 15 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวดาวรุ่ง เถยีรทวี ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางรัตติยา บุญศริิ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นางแสงจันทร์ หาญกล้า ครูชำนาญการ  
คศ. 
3(2) 

7.  นางสาวศิริพร เอกอุ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

8.  นางสาวสุธินันท์ เลิศกมลวรรธน์ ครูชำนาญการ คศ.2 
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9.  นางสาวณหทัย เครือคำ คร ู คศ. 1 

10.  นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ คร ู คศ. 1 

11.  นางประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์ คร ู คศ.1 

12.  นางสาวณฐอร โคตรจักร์ คร ู คศ. 1 

13.  นางสาวนันทพร มีฤทธิ์ ครูผู้ช่วย  

14.  นางสาวสุวณีย์ แสงนิ่ม ครูผู้ช่วย  

15.  นายอชิรวิชญ์ ศิรชัยธนวันต ์ ครูผู้ช่วย  
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( 22 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางรัชนี รตันะ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางวรรณวิภา พฤฒิภากร ครูชำนาญการพิเศษ 
คศ. 
4(3) 

3.  นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวสมพิศ บัวงาม ครูชำนาญการ  
คศ. 
3(2) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

5.  นางปริศนา เสลาคณุ ครูชำนาญการ  
คศ. 
3(2) 

6.  นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง ครูชำนาญการ  
คศ. 
3(2) 

7.  นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง ครูชำนาญการ  คศ. 2 

8.  นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ครูชำนาญการ  คศ. 2 

9.  นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา ครูชำนาญการ  คศ. 2 

10.  นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า ครูชำนาญการ คศ. 2 

11.  นางชญาดา สุวรรณาลัย ครูชำนาญการ คศ. 2 

12.  นางสาวศุทรา เอมโอช ครูชำนาญการ คศ. 2 

13.  นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง ครูชำนาญการ คศ. 2 

14.  นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร ครูชำนาญการ คศ. 2 

15.  นางสาวสุภารัตน์ คงวัง คร ู ค.ศ. 1 
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16.  นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง คร ู ค.ศ. 1 

17.  นาวสาวนุชนาฏ ราชบวร คร ู ค.ศ. 1 

18.  นายจรินทร์ ภูกระโทก ครผูู้ช่วย  

19.  นายกิตติพร นันตะภาพ ครูผู้ช่วย  

20.  นางสาวฐิตินันท์ แปขุนทด ครูผู้ช่วย  

21.  นางภัทรปพร ผาสุกมูล ครูผู้ช่วย  

22.  นางสาวดลนภา ใจกล้า ครูผู้ช่วย  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( 29 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นายนวัช ปานสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นายวินัย บุญชูส่ง ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางสาวชญาดา สมไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางสุธาทิพย์ ผลไสว ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นางอรวรรณ สระทองอยู่ ครชูำนาญการพิเศษ คศ. 3 

7.  นางจิรัสยา นาคราช ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

8.  นายจินตพงศ์ จรดล ครูชำนาญการ  
คศ. 
3(2) 

9.  นางปิ่นแกว้ กฤชแสงโชติ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

10.  นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ ครูชำนาญการ คศ. 2 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

11.  นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย ครูชำนาญการ  คศ. 2 

12.  นางสาวถิราพรรณ ขำดวง ครูชำนาญการ  คศ. 2 

13.  นางสาวภรภัทร วงศ์สามี ครูชำนาญการ  คศ. 2 

14.  นายปิติภัทร แก้วอินัง คร ู คศ. 1  

15.  นางสาวกุลญา   แสงทอง คร ู คศ. 1  

16.  นางสาวเบญจรัตน์    ปฐมสุริยะพร คร ู คศ. 1  

17.  นายบรรณรักษ์  บุญปก คร ู  
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18.  นายวิธวินท ์ ทองมังกร คร ู  

19.  นางสาวสาลินี เจริญศรี คร ู  

20.  นางสาวกนกวรรณ พาณิชวงษ์ ครูผู้ช่วย  

21.  นางสางอุไรพร ปิสันเทียะ ครูผู้ช่วย  

งานคอมพิวเตอร์    

22.  นายศรัณย์ จันทร์แดง คร ู คศ. 1 

23.  นางสาวกัญภร แสงมณี ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

24.  นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

25.  นางสาวทวิณา ไชยยงยศ ครชูำนาญการ  คศ. 2 

26.  นายรวิภาส โคมากุล ครูชำนาญการ  คศ. 2 

27.  นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง ครูชำนาญการ  คศ. 2 

28.  นางสาวสุปรียา เอ่ียมศรีทอง คร ู  คศ. 1 

29.  นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี คร ู คศ.1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 15 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์ คร ู คศ. 1 

2.  นางสาวพิทยา อ้ึงบุญชู ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางจันทิรา ผลวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางญาติกร มณีวงษ์ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

5.  นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม ครูชำนาญการ  คศ. 2 

6.  นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง คร ู คศ. 1 

7.  นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์ คร ู คศ.1 

8.  นางสาววิมลรัตน์ ภูฆัง คร ู คศ.1 

9.  นายณรงญ์ฤทษ์ กัลยา คร ู คศ.1 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

10.  นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว คร ู คศ.1 

11.  นางสาวอุไรวรรณ ภูมั่ง คร ู คศ. 1  

12.  นายฐากูร ขานตา คร ู คศ. 1  
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13.  นางศิรินาถ สุขแสน ครูผู้ช่วย  

14.  นางสาวนิตยา เซ่งเซี่ยง ครูผู้ช่วย  

15.  นางสาวอุมาพร วงษ์การดี ครูผู้ช่วย  
 

ครผูู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (2 คน) 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง  

1.  นายสิรินทร์ สุภัทรเกียรติ ครูพิเศษ  ภาษาเยอรมัน   

2.  นางพัชรินทร์ งามมุข ครูพิเศษ  หอพัก  

     
พนักงานราชการ  (3 คน) 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนี ครนูาฏศิลป์   

2. นายกมล การกิจเจริญ ครูสังคมศึกษา   

3. นางสาวพรรณวลี ภู่พันธ์ ครูคอมพิวเตอร์   

 
ครูอัตราจ้าง ( 9 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นางสาวปัณณพัทธ์ สวัสดิ์กิจ ครูสังคมศึกษา   

2.  นางสาวอรรวี จันทร์เจริญ 
ครูสังคมศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

  

3.  
นางสาวศุภดา สุทธิผล ครูสังคมศึกษา/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคค

ล 
 

4.  Miss.Lu   Caihong ครูภาษาจีน  

5.  Miss.Aimeelyn Prado ครูภาษาอังกฤษ  

6.  นางสาวธิติมา ปลายเนตร ครูภาษาฝรั่งเศส  

7.  นางสาวพิชญ์วรัญ เลาหรุ่งพิสิฐ ครูภาษาเยอรมัน  

8.  นายธีรพงศ์  อรนันต์ ครูพลศึกษา  
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9.  นายกิตติศักด์ บุญคุ้มวงศ์ ครูคอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่ IT Support  

 
ลูกจ้างประจำ  ( 2 คน) 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางพัชรา                           ศรีทองคำ นักการ   
2 นายธง                               สระศรีสม พนักงานขับรถ   

 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ( 16 คน) 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1.  นางสาวจันทรา น้อยทิม เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป   
2.  นางสาวชลลัดดา สังขเ์รือนงาม เจา้หน้าที่พัสดุ   
3.  นางสาววราพร พุทธา เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ   
4.  นายจักรพรรณ์ ทองขันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป    

5.  นางอรทัย อยู่บัว เจ้าหน้าที่การเงิน   

6.  นางสาวนิศารัตน์ อ่วมสืบเชื้อ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป   

7.  นางสาววีร์รฎา การทวี เจ้าหน้าทีค่รูดูแลนักเรียนประจำพักนอน   

8.  นางสาวปณตพร คล้ายเปรม เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล  

9.  นางสาวนุงนุช พานิชย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
10.  นางสาวกาญจนา รัตนจินดา เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ  

11.  นางสาวพีรดา ปลื้มจิตต์ เจ้าหน้าทีบ่รรณารักษ์  

12.  
นางสาวพิชชาภา กัลปตานนท์ 

เจ้าหน้าทีป่ระจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศา
สตร์ 

 

13.  นางสาวนริตา มาเทศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  

14.  นางสำเรือง  สารมะโน เจ้าหน้าที่งานวัดผลและทะเบียน  

15.  นางสาวกรรณิการ์  สมคะเน เจ้าหน้าที่พยาบาล  

16.  นางสาวปภาวรินทร์ ทนโนนแดง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  
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ลูกจ้างช่ัวคราว   ( 28 คน) 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นางสอนจี                     สระศรีสม แม่บ้านหอพัก   
2.  นางสาววันเพ็ญ           นามเสนาะ นักการ   

3.  นางดวงตา                   คำสถิตย์ นักการ   
4.  นางชุติมา ชะเอมแฉ่ง นักการ   
5.  นายสมปอง ม่วงเกลี้ยง นักการ   
6.  นางทองพูล สุขธูป แม่ครัวหอพัก   
7.  นางสาวประไพ นามเสนาะ แม่ครัวหอพัก  

8.  นางวรรณา ทองอินทร์ นักการ   

9.  นายลั่นทม                     ล้ำนาค นักการ(ทำสวน)   
10.  นางนฤมล สระศรีสม นักการ   
11.  นางสาวสายรุ่ง บัวงาม พนักงานล้างห้องน้ำ   
12.  นางมาลัย น้อยวัด พนักงานล้างห้องน้ำ   
13.  นายวรรณทัศ แมงทับทอง นักการ   
14.  นายเด๊ฟ                         ทองอินทร์ พนักงานโรเนียว   

15.  นายชาตรี                      เหมทอง พนักงานซ่อมบำรุง   

16.  นายสมเกียรติ พันธุ์ศิริ พนักงานขับรถ  
17.  นายอำนาจ แมงทับทอง พนักงานขับรถ   
18.  นายพนา สุดจิตร ์ พนักงานโรเนียว  

19.  นายวรัท อ่วมสืบเชื้อ นักการ   
20.  นายนิคสัน สระศรีสม นักการ  
21.  นางสาวสมรส พุทธรรม นักการ  
22.  นายเพชร์ นามเสนาะ นักการ  
23.  นางสาวสมบูรณ์ คำแก้ว แม่บ้าน  
24.  นางสาววรัญญ์ณัช จิรานนท์เอกสิริ พนักงานสวัสดิการ  
25.  นางอัจฉรา  ชาญทวีคุณ พนักงานสวัสดิการ  
26.  นายวินัย  แมงทับทอง นักการ  
27.  นางสาวประกายกายแก้ว บุญไทย แม่บ้าน  
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จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตำแหน่ง  วิทยฐานะ วุฒิทางการศึกษา  และเพศ   

ปีการศึกษา 2563 
 

หน่วยงาน ข้าราชการครู 

ฝ่ายบริหาร    รวม ช ญ 
ผู้บริหาร
ชำนาญก

าร 

ผู้บริหาร
ชำนาญก
ารพิเศษ 

ผู้บริหารเชี่
ยวชาญ 

ผู้บริหารเชี่
ยวชาญพิเ

ศษ 
ตรี โท เอก 

ผู้อำนวยการ 1 1 - - 1 - - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ 3 1 2 - 3 - - - 4 - 

ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยกา
ร 

1 1 - - 1 -  - 1 - 

รวม 5 3 2 - 5 - - - 6 - 

ครูปฏิบัติการสอน รวม ช ญ 
ไม่มีวทิย
ฐานะ 

ครูชำนา
ญการ 

ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ครูเชี่ยวชา
ญ 

< ตรี ตรี โท เอก 

ภาษาไทย 14 - 14 6 3 5 - - 11 4 - 
สังคมศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
15 4 11 10 3 2 - - 12 2 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 3 2 3 - - - 4 1 - 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
22 8 14 8 8 6 - - 15 14 - 

คณิตศาสตร ์ 21 8 13 7 10 4 - - 10 10 1 
ภาษาต่างประเทศ 20 3 17 6 11 3 - - 14 8 - 
การงาน อาชีพ 18 9 9 8 5 5 - - 7 4 - 

ศิลปศึกษา 5 3 2 2 - 3 - - 4 1 - 
แนะแนว/บรรณารักษ ์ 4 - 4 3 - 1 - - 1 2 - 

รวม 124 37 87 52 43 29 - - 78 46 2 
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จำนวนบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ/ 
กลุ่มงาน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ข้าราชก
ารครู 

พนักงานรา
ชการ 

ครูอัต
ราจ้าง 

ข้าราชก
ารครู 

พนักงานร
าชการ 

ครูอัต
ราจ้าง 

ข้าราช 
การครู 

พนักงานร
าชการ 

ครูอัต
ราจ้าง 

ผู้บริหาร 4 - - 5 - - 6 - - 
ภาษาไทย 11 - - 14 - - 15 - - 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

13 1 4 15 1 2 15 1 2 

สุขศึกษาและ    
พลศึกษา 

6 - 1 5 - 1 5 - 1 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

19 - - 22 - 1 29 1 1 

คณิตศาสตร ์ 16 - - 21 -  21 - - 
ภาษาต่างประเทศ 16 - 2 20 - 5 22 - 4 

การงานอาชีพ 18 1 2 18 1 - 11 - 1 
ศิลปศึกษา 4 1 - 5 1 - 5 1 - 

แนะแนว/บรรณารัก
ษ์ 

2 - 2 4 - - 3 - - 

รวม 109 3 11 129 3 9 132 3 9 
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บุคลากรในสถานศึกษา 
จำแนกตำแหน่ง/ระดับ/วุฒิการศึกษา/วันเดือนปีเกิด/บรรจุแต่งตั้ง 

 
ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ

ฒิ 
วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห

น่ง 
ผู้บริหาร 

1 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผอ. ผอ/ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 4/08/250
5 

13/01/2
530 

13456
5 

2 นางสาวสุญาดา  
เฮงชัยโย 

รอง ผอ. ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม
. 

จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

11/03/25
20 

16/05/2
545 

77234 

3 นางสาวกานดา  
หงษ์เวียงจันทร์ 

รอง ผอ. ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึ
กษา 

3/10/252
6 

11/06/2
551 

14726 

4 นายธีรพงษ์  ภุมมา รอง ผอ. - ศษ.ม
. 

การบริหารการศึ
กษา 

16/03/25
34 

2/06/25
57 

32475 

5 นายเศรษฐพัฒน์  
สลับศรี 

รอง ผอ. ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไ
ป 

13/06/25
25 

1/12/25
52 

3264 

6 นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ รอง ผอ. ชำนาญการ
พิเศษ 

วท.บ. 
วท.ม. 

พลศึกษา 
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

03/10/25
07 

11/12/2
529 

15249 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
7 นายเอกอุดม  ทองเกษม คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 
คบ. 
ศษ.ม

. 

อุตสาหการ 
เทคโนโลยีและสื่อ
สารการศึกษา 

15/12/25
09 

1/07/25
36 

11061
6 

8 นายธนู     อยู่สำราญ คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

คบ. 
กศ.ม. 

ไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมศึกษ
า 

25/08/25
04 

6/09/25
26 

99864 

9 นางสาวอรทัย 
เลิศวัฒนนนท์ 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ  
(การเงินและการธ
นาคาร) 

7/12/250
4 

18/09/2
532 

396 

    ศษ.บ
. 

บริหารการศึกษา    
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ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

10 นางสาววัชรินทร์  
ศรีพุ่มไข่ 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณ
ฑิต 

26/03/25
06 

07/05/2
528 

13457
0 

11 นางสาวอุมาวดี วุฒินาม คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. 
คศ.ม. 

คหกรรมศาสตร์ทั่
วไป 
การบริหารธุรกิจ  
คหกรรมศาสตร์ 

11/8/252
5 

18/10/2
553 

4165 

12 นางสาวกรรณธิมา  
หวานชื่น 

คศ.2 ชำนาญการ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 3/09/252
2 

8/02/25
56 

10655
8 

13 ว่าทีร่้อยตรีอรรถพล  
ฤทธิ์คำรพ 

คศ.2 ชำนาญการ คอ.บ. 
วท.ม. 

ครุศาสตร์เกษตร 
ครุศาสตร์เกษตร 

1/2/2532 21/2/25
56 

2511 

14 นายยุทธนา จันนา คศ.1 - ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 07/01/25
21 

08/12/2
558 

2900 

15 นายธีรเสฏฐ์  
ธนปัญญาทิพย์ 

คศ.1 - คษ.บ
. 

เทคโนโลยีและสื่อ
สารการศึกษา 

17/12/25
24 

26/4/25
61 

659 

16 นางสาวชลธิชา  
แพทองคำ 

ครูผู้ช่วย - บธ.บ. การบัญชี 12/11/25
34 

4/3/256
1 

12131 

17 นางสาวสุรีพันธ์  
ผลเจริญ 

ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. บรรณารักษ์และ 
การนิเทศศาสตร์ 

18/12/25
25 

1/11/25
61 

24907 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
18 นายบุญช่วย   ทองคุ้ม คศ.2 ชำนาญการ ศศ.บ. การฝึกและการจั

ดการกีฬา 
27/10/25

11 
28/08/2

539 
12737

8 
19 นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์ คศ.3(2) ชำนาญการ วท.บ. พลศึกษา 24/08/25

06 
11/12/2

529 
35045 

20 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  
สามเพ็ชรเจริญ 

คศ. 3  ชำนาญการ
พิเศษ 

วท.บ. 
กศ.ม. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

07/02/25
11 

07/10/2
534 

11920
3 

21 นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง คศ.1 - ศษ.บ
. 

พลศึกษา 13/03/25
34 

1/12/25
59 

1458 

22 นางสาววีนัสญา  
สามสังข์ 

คศ.1 - ศษ.บ
. 

พลศึกษา 2/04/253
3 

1/12/25
59 

11702
7 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

23 นายนวัช ปานสุวรรณ คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
ศษ.ม

. 

หลักสูตรและการ
สอน 
เทคโนโลยีการศึก
ษา 

3/01/251
9 

1/10/25
42 

12085 

24 นายวินัย    บุญชูส่ง คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

04/01/25
05 

29/08/2
531 

11652
0 

25 นางสาวชญาดา   
สมไพบูลย์ 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษม. บริหารการศึกษา 23/09/25
10 

01/04/2
536 

13456
9 

26 นายสุทธิศักดิ์  
จันทร์ห้างหว้า 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ฟิสิกส์ 01/04/25
20 

01/10/2
542 

7976 

27 นางสุธาทิพย์  ผลไสว คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. เคมี 06/05/25
23 

27/06/2
546 

54489 

28 นางอรวรรณ  
สระทองอยู่ 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

วทบ. 
ศศ.ม. 

เคมี 
วิทยาศาสตร์ศึกษ
า 

27/02/25
26 

23/05/2
550 

99852 
234(ส) 

29 นางจิรัสยา  นาคราช คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

วท.บ. 
วท.ม. 

วิทยาศาสตร์ชีวภ
าพ 
ชีววิทยาศกึษา 

24/12/25
27 

24/5/25
54 

220 

30 นายจินตพงศ์    จรดล คศ.3(2) ชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ 09/10/25
07 

27/05/2
529 

10843
9 

31 นางปิ่นแก้ว  
กฤชแสงโชติ 

คศ.2 ชำนาญการ วทบ. 
วท.ม. 

ฟิสิกส์ 
เคมีศึกษา 

08/01/25
26 

16/05/2
550 

46759 

32 นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์  คศ2. ชำนาญการ วท.บ. 
คม. 

เคมี 
หลักสูตรและการ
สอน 

08/04/25
25 

11/02/2
553 

4353 

33 นางสาวปิยาภรณ์  
ศิริยุวสมัย 

คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. ฟิสิกส์ 
(ศึกษาศาสตร์) 

05/09/25
21 

14/09/2
552 

4066 

34 นางสาวถิราพรรณ  
ขำดวง 

คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. 
วท.ม. 

เคมี 
เคมีศึกษา 

3/1/2530 24/5/25
54 

273 

35 นางสาวภรภัทร วงศ์สาม ี คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. เทคโนโลยีการอา
หาร 

14/03/25
31 

15/5/25
56 

2564 



75 
 

ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

36 นายปิติภัทร แก้วอินงั คศ.1 - กศ.บ. วิทยาศาสตร์-
ฟิสิกส์ 

31/07/25
35 

1/11/25
59 

5474 

37 นางสาวกุลญา แสงทอง คศ.1 - วท.บ. ชีววิทยา 23/01/25
31 

1/12/25
59 

2220 

38 นางสาวเบญจรัตน์ 
ปฐมสุริยะพร 

คศ.1 - ค.บ. วิทยาศาสตร์ 12/10/25
35 

1/12/25
59 

2549 

39 นายบรรณรักษ์  บุญปก คศ.1 - กศ.บ. 
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไ
ป 
การมัธยมศึกษา 

19/01/25
30 

7/9/255
5 

15357 

40 นายวิธวินทร์  ทองมังกร คศ.1 - วท.บ. 
ศศ.ม. 

ฟิสิกซ์ 
การสอนวิทยาศา
สตร์ 

19/10/25
34 

24/7/25
60 

340 

41 นางสาวสาลินี  เจริญศรี คศ.1 - วท.บ. เกษตรและสิ่งแวด
ล้อม 

29/3/253
4 

27/9/25
60 

12098 

42 นางสาวกนกวรรณ  
พาณชิวงษ์ 

คศ.1 - วท.บ. ฟิสกิซ์ 16/10/25
31 

28/12/2
560 

2872 

43 นางสาวอุไรพร  
ปิสันเทียะ 

ครูผู้ช่วย - ศษ.บ
. 

ชีววิทยา 13/2/253
0 

30/8/25
62 

10683
9 

งานคอมพิวเตอร์ 
44 นายศรัณย์ จันทร์แดง คศ.1 - วท.บ. 

ศษ.บ
. 

เทคโนโลยีสารสน
เทศ 
หลักสูตรและการ
สอน 

16/05/25
34 

30/08/2
558 

14081 

45 นางสาวกัญภร   แสงมณี คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

บธ.บ. 
วท.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิ
จ 
เทคโนโลยีสารสน
เทศ 

17/12/25
16 

01/06/2
549 

2569 

46 นายศภุกิตติ์    ดนุดิษฐ์ คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาห
กรรมอิเล็กทรอนิ
กส ์

06/09/25
21 

14/12/2
550 

12970
0 



76 
 

ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

47 นางสาวทวิณา   
ไชยยงยศ 

คศ.2 ชำนาญการ บธ.บ. 
ศษ.ม

. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิ
จ 
บริหารการศึกษา 

29/11/25
28 

12/07/2
554 

8246 

48 นายรวิภาส  โคมากุล คศ.2 ชำนาญการ บธ.บ. 
ศษ.ม

. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิ
จ 
บริหารการศึกษา 

23/05/25
16 

1/12/25
553 

39297 

49 นางสาวปรีดาภรณ์  
ไชยแสง 

คศ.2 
- ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษ

า 
04/04/25

17 
17/08/2

552 
10275 

50 นางสาวสุปรียา  
เอ่ียมศรีทอง 

คศ.1 - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิ
จ 

17/08/25
25 

9/03/25
58 

4945 

51 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี คศ.1 - ค.บ. คอมพิวเตอร์ 16/11/25
35 

19/02/2
559 

14928 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
52 นางสาวปิยะพร  

มะลัยเถาว์ 
คศ.1 - ศษ.บ

. 
สังคมศึกษา 11/09/25

29 
01/06/2

554 
31655 

53 นางสาวพิทยา  อ้ึงบุญชู คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ
. 

กศ.ม. 

สังคมศึกษา 
การมธัยมศึกษา 
(การสอนสังคมศึ
กษา) 

03/01/25
06 

01/09/2
529 

1169 

54 นางจันทิรา   ผลวัฒนะ คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. 
ศษ.บ

. 

ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

24/12/25
11 

01/07/2
537 

12638
6 

55 นางญาติกร  มณีวงษ์ คศ.2 ชำนาญการ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 22/11/25
11 

1/02/25
55 

2169 

56 นายหริณวิทย์ 
กนกศิลปธรรม 

คศ.2 ชำนาญการ ศษ.บ
. 

ศศ.ม. 
ปร.ด. 

สังคมศึกษา 
ศาสนาเปรียบเทีย
บ 
วิจัยและพัฒนาห
ลักสูตร 

25/04/25
27 

28/11/2
555 

6059 

57 นางสาวภูษณิศา  
รุ่งปลาทอง 

คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 28/06/25
17 

12/07/2
554 

12980 



77 
 

ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

58 นายพัชรพฤกษ์ 
สุ่มจันรัตน์ 

คศ.1 - ศศ.บ. รัฐประศาสนศาส
ตร์ 

11/04/25
26 

8/12/25
58 

1919(2) 

59 นางสาววิมลรัตน์   ภูฆัง คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 17/07/25
29 

8/12/25
58 

2385 

60 นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 02/05/25
31 

1/09/25
35 

99858 

61 นางรวีวรรณ  นราแก้ว คศ.1 - ศษ.บ
. 

สังคมศึกษา 1/12/253
1 

25/11/2
556 

4795 

62 นางสาวอุไรวรรณ  ภูมั่ง คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 24/02/25
36 

1/02/25
60 

32873 

63 นายฐากูร  ขานตา คศ.1 - พธ.บ. สังคมศึกษา 11/10/25
32 

28/12/2
560 

2933 

64 นางศิรินาถ สุขแสน ครูผู้ช่วย - บธ.บ. การจัดการ 12/02/25
25 

30/08/2
562 

14220 

65 นางสาวนิตยา เซ่งเซี่ยง ครูผู้ช่วย - ค.บ. สังคมศึกษา 1/12/253
5 

20/01/2
563 

6235 

66 นางสาวอุมาพร 
วงษ์การดี 

ครูผู้ช่วย - รป.บ. รัฐประศาสนศาส
ตร์ 

17/12/25
24 

17/7/25
63 

42420 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
67 นางสาวอนงค์รัตน์ กัลยา คศ.1 - ศศ.บ. นาฏศิลป์และการ

ละคร 
6/05/252

9 
1/04/25

59 
12140 

68 นายธนวรรธน์  สว่างดี คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
ศศ.ม. 

มานุษยดุริยางควิ
ทยา 
บริหารการศกึษา 

15/01/25
06 

07/09/2
530 

11700
0 

69 นายวิม คงภาคเพียร คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ดนตรีศึกษา 20/05/25
06 

22/06/2
530 

10875 

70 นางสาวหทัยรัตน์  
พัฒน์ชู 

คศ.1 - ค.บ. ศิลปกรรม 4/01/253
3 

27/02/2
561 

1371 

71 นายพศวัต คชเดช ครูผู้ช่วย - ค.บ. การสอนดนตรีไท
ย 

2/10/253
9 

25/11/2
563 

15577 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



78 
 

ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

72 นางสาวสาวิตรี 
น้อยพิทกัษ์ 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

คบ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

01/08/25
24 

23/01/2
549 

4455 

73 นางกมลชนก   ภาคภูมิ คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. 
ค.ม. 
ปร.ด. 

คณิตศาสตร์ 
การศึกษาคณิตศา
สตร์ 
พัฒนศึกษา 

20/10/25
11 

25/06/2
533 

52698 

74 นางวิไลวรรณ  
กลั่นเกษร 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 19/03/25
14 

29/06/2
535 

11468
5 

75 นางสาวปิยะวรรณ  
จันทร์สมบรูณ์ 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ
. 

ศษ.ม
. 

คณิตศาสตร์-
ชีววิทยาการวัดแ
ละประเมินผล 

31/3/250
9 

1/12/25
32 

145 

76 นางนงลักษณ์  โกศรี คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 13/11/25
21 

23/07/2
545 

1175 

77 นายจิรากร  สำเร็จ คศ. 3 ชำนาญการ
พิเศษ 

คบ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

14/08/25
22 

19/10/2
552 

4244 

78 นายศักดา   ปานรักษา คศ.2 ชำนาญการ ศษ.ม
. 

คณิตศาสตร์ 10/11/25
18 

18/05/2
541 

34586 

79 นายสงครามชัย   
กลิ่นถือศีล 

คศ.2 ชำนาญการ คบ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การมัธยมศึกษา  
การสอนคณิตศา
ตร์ 

13/06/25
22 

1/03/25
47 

3764 

80 นางสาวอรุโณทัย 
ธัญญเจริญ 

คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. 
ศษ.ม

. 

คณิตศาสตร์ 
นวัตกรรมหลักสูต
รและการจัดการเ
รียนรู้ 

17/11/25
22 

19/10/2
552 

3248 

81 นางสาวนงลักษณ์  
เจริญผล 

คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. 
ศษ.ม

. 

คณิตศาสตร์ 14/06/25
18 

19/10/2
552 

3752 



79 
 

ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

นวัตกรรมหลักสูต
รและการจัดการเ
รียนรู้ 

82 นายดนัย  สุดจิตจูล คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ 14/09/25
27 

15/05/2
552 

1097(ส) 

83 นางสาวกรวีณา 
ศรีละพันธ์ 

คศ.2 ชำนาญการ ศษ.ม
. 

คณิตศาสตร์ศึกษ
า 

28/10/25
24 

5/6/255
4 

15082 

84 นางสาวชลธิชา บำรุงกิจ คศ.2 ชำนาญการ ศษ.ม
. 

คณิตศาสตร์ศึกษ
า 

30/08/25
24 

12/07/2
554 

32629 

85 นางสาววิรากร 
บุญชวลิต 

คศ.2 ชำนาญการ วท.ม. การสอนคณิตศาส
ตร์ 

3/03/252
8 

26/06/2
551 

1781 

86 นางสาวสิตา  ดารา คศ.2 ชำนาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร์ 14/03/25
23 

03/09/2
547 

69565 

87 นางสาวพรวิมล ศรีสังข์ คศ.1 - คบ. คณิตศาสตร์ 9/10/253
4 

21/01/2
559 

19987 

88 นายเจตพล ยอดทองดี คศ.1  ศษ.บ
. 

คณิตศาสตร์และ
คอมฯ 

29/10/25
34 

19/02/2
559 

9282 

89 นายพรชัย  อินทร์กล่ำ คศ.1 - วท.บ. คณิตศาสตร์ 2/1/2534 27/7/25
60 

3289 

90 นายนัธวินทร์ คมขำ คศ.1 - ศษ.บ
. 

คณิตศาสตร์และ
คอมฯ 

30/10/25
35 

28/12/2
560 

2920 

91 นางสาวภัควดี  สิงคิ ครูผู้ช่วย - ค.บ. คณิตศาสตร์ 7/02/253
5 

1/11/25
61 

9011 

92 นายอภิสิทธิ์  บุญจูง ครูผู้ช่วย - ค.บ. คณิตศาสตร์ 16/05/25
37 

2/01/25
62 

12449
8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
93 นางรัชนี  รัตนะ คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม

. 
การสอนภาษาอัง
กฤษ 

22/04/25
05 

18/05/2
527 

15093 

94 นางวรรณวิภา 
พฤฒิภากร 

คศ.4(3) ชำนาญการ
พิเศษ 

คบ. ภาษาอังกฤษ 29/10/25
03 

4/01/25
26 

4135 



80 
 

ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

95 นางลูกจันทร์ 
ภูวัฒนานนท์ 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

คบ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศกึษา 

29/11/25
08 

22/06/2
536 

13456
7 

96 นางสาวสิรินทร์ 
ปานแม้น 

คศ.2 ชำนาญการ ศษ.บ
. 

ศษ.ม
. 

ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอัง
กฤษในฐานะภาษ
าต่างประเทศ 

05/02/25
26 

17/10/2
548 

4928 

97 นางสาวสมพิศ  บัวงาม คศ.3(2) ชำนาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 12/04/25
05 

25/07/2
531 

11701
5 

98 นางปริศนา   เสลาคุณ คศ.3(2) ชำนาญการ ศษ.บ
. 

คษ.ม
. 

ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอัง
กฤษ 

24/07/25
04 

27/05/2
529 

14127 

99 นางจารุพร  
ลิขิตที่รุ่งเรือง 

คศ.2 ชำนาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 08/10/25
06 

16/05/2
534 

11734
5 

10
0 

นายถิรายุ   
ใหญ่เจริญยิ่ง 

คศ.3(2) ชำนาญการ ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาและวรรณค
ดีอังกฤษภาษาศา
สตร์ระยุกต์ 

02/12/25
07 

20/06/2
531 

52829 

10
1 

นางสาวสุภาพร  
ศรีภุมมา 

คศ.2 ชำนาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 17/08/25
21 

26/12/2
548 

10315
6 

10
2 

นางสาววันดี 
เมืองแก้วฟา้ 

คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 10/01/25
20 

14/12/2
550 

3619 

10
3 

นางชญาดา  สุวรรณาลัย คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. 
ศษ.ม

. 

อังกฤษ 
การสอนภาษาอัง
กฤษ 

7/6/2528 18/10/2
556 

3547 

10
4 

นางสาวศุทรา  เอมโอช คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 31/5/255 14/12/2
542 

10000
12 

10
5 

นางสาวณัชชารีย์ 
รม่โพธิ์ธารทอง 

คศ.2 ชำนาญการ ศศ.บ. 
ศษ.ม

. 

ภาษาฝรั่งเศส 
หลักสูตร 

09/03/29 19/03/2
55 

14427 

10
6 

นางสาวรนิสา  
ศรีไสยเพชร 

คศ.2 ชำนาญการ กศ.บ. การสอนภาษาจีน 
บริหารการศึกษา 

10/11/25
30 

23/7/25
55 

1360 
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ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

ศษ.ม
. 

10
7 

นางสาวสุภารัตน์ คงวัง คศ.1 - กศ.บ. การสอนภาษาอัง
กฤษ 

27/04/25
33 

16/06/2
557 

1842 

10
8 

นางสาวทัศนีย์  ศรีเที่ยง คศ.1 - ค.บ. การสอนภาษาอัง
กฤษ 

3/12/253
2 

10/4/25
61 

3385 

10
9 

นางสาวนุชนาฏ  
ราชบวร 

คศ.1 - ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 18/1/253
1 

22/5/25
60 

205 

11
0 

นายจรินทร์  ภูกระโทก ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. ภาษาจีน 26/2/253
5 

1/12/25
61 

12033
2 

11
1 

นายกิตติพร  นันต๊ะภาพ ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 29/05/25
38 

4/10/25
62 

69567 

11
2 

นางสาวฐิตินันท์  
แปขุนทด 

ครูผู้ช่วย - ศษ.บ
. 

การสอนภาษาจีน 9/11/253
7 

5/11/25
62 

12272 

11
3 

นางภัทรปพร  ผาสุขมูล ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี 25/06/25
16 

24/03/2
563 

5006 

11
4 

นางสาวดลนภา ใจกล้า ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 4/12/254
0 

1/10/25
63 

27025 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
11
5 

นางศภุลักษณ์  รัศมีแจ่ม คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย 05/03/25
08 

19/05/2
529 

57218 

11
6 

นางสาวศุภรา   
ดีหะสิงห์ 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

คบ. ภาษาไทย 15/06/25
11 

13/09/2
536 

8693 

11
7 

นางกมลรัตน์  
เซ่งลอยเลื่อน 

คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

อ.บ. 
ค.ม. 

ภาษาไทย  
การบริหารการศึ
กษา 

20/12/25
11 

13/08/2
533 

11654
9 

11
8 

นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

คบ. 
ศษ.ม

. 

ภาษาไทย 
หลักสูตรและการ
นิเทศ 

14/06/25
12 

09/09/2
537 

10000
4 

11
9 

นางรัตติยา  บุญศิริ คศ.3 ชำนาญ 
การพิเศษ 

ศษ.บ
. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

22/04/25
14 

29/09/2
538 

4563 
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ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

ศษ.ม
. 

12
0 

นางแสงจันทร์  
หาญกล้า  

คศ.3(2) ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย 13/10/25
08 

21/05/2
533 

13456
6 

12
1 

นางสาวศิริพร  เอกอุ คศ.2 ชำนาญการ ศษ.บ
. 

ภาษาไทย 27/09/25
11 

16/05/2
540 

13268
6 

12
2 

นางสาวสุธินันท์  
เลิศกมลวรรธน์ 

คศ.2 - ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ 28/04/25
27 

23/07/2
555 

12719
4 

12
3 

นางณหทัย เครือคำ คศ.1 - ค.บ. ภาษาไทย 2/3//253
0 

21/6/25
54 

280 

12
4 

นางสาวสุพัตรา  
ไพบูลย์วัฒนกิจ 

คศ.1 - ศษ.บ
. 

ภาษาไทย 31/10/25
30 

15/06/2
554 

12968
1 

12
5 

นางประกายกาญจน์  
กาญจนรัตน์ 

คศ.1 - ศษ.บ
. 

ภาษาไทย 17/03/25
32 

15/11/2
556 

12152 

12
6 

นางสาวณฐอร  
โคตรจักร ์

คศ.1 - ศศ.บ. ภาษาไทย 24/07/25
2 

29/12/2
557 

15058 

12
7 

นางสาวนันทพร  มีฤทธิ์ คศ.1 - ศศ.บ. ภาษาไทย 22/12/25
29 

28/12/2
560 

15357 

12
8 

นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษาไทย 10/5/253
8 

1/10/25
61 

11362
6 

12
9 

นายอชิรวิชญ์ 
ศิรชัยธนวันต ์

ครูผู้ช่วย       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
13
0 

นางอ่ิมใจ  ดีไสว คศ.3 ชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. 
กศ.ม. 

จิตวิทยาการแนะ
แนว 
จิตวิทยาการแนะ
แนว 

23/4/250
7 

29/07/2
530 

13741 

13
1 

นางสาวอรินทรา 
อยู่หลาบ 

คศ.1 - ค.บ. 
ศษ.ม

. 

จิตวิทยาแนะแนว 
บริหารการศึกษา 

29/10/25
28 

7/02/25
56 

1984 
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ที ่ ชื่อ / ชื่อสกุล ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุ
ฒิ 

วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแห
น่ง 

13
2 

นางสาวทิชา  สิงห์ม ี ครูผู้ช่วย - กศ.บ. จติวิทยาการแนะ
แนว 

23/02/25
36 

1/11/25
61 

14061 

 
ข้อมูลจากกลุ่มบริหารบุคคล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 
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3. ครูผู้เข้ารับรางวัล "เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา” วันพุธที่ 16  กันยายน 2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเภทรางวัล 

1 ดร.สุริยา  ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เกียรติยศสรรเสริญ ๒๕ ปี - คนดีศรีกาญจนา 
2 นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียน สาขาผู้บริหาร ผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียน 
3 นางสาวกานดา  หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สาขาผู้บริหาร ผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียน 
4 นายเศรษฐพัฒน์  สลับศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน สาขาผู้บริหาร ผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียน 
5 นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สาขาผู้บริหาร ผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียน 
6 นางกมลชนก  ภาคภูมิ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวิชาการ 
7 นางสาวสาวิตรี  น้อยพิทักษ์ ข้าราชการครู ครดีูเด่น ด้านวิชาการ 
8 นายจิรากร  สำเร็จ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวิชาการ 
9 นางสาวปิยาภรณ์  ศิริยุวสมัย ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวิชาการ 

10 นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ์ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวิชาการ 
11 นางปิ่นแก้ว  กฤชแสงโชติ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวิชาการ 
12 นางสาวถิราพรรณ  ขำดวง ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวิชาการ 
13 นางจิรัสยา  นาคราช ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวิชาการ 
14 นายหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวิชาการ 
15 นายดนัย  สุดจิตรจูล ข้าราชการครู ครูดเีด่น ด้านวิชาการ 
16 นายสุทธิศักดิ์  จันทร์ห้างหว้า ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
17 นายเอกอุดม  ทองเกษม ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
18 นางกมลรัตน์  เซ่งลอยเลื่อน ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
19 นางจันทิรา  ผลวัฒนะ ข้าราชการครู ครูดเีดน่ ด้านการบริหารการศึกษา 
20 นางสาวพิทยา  อ้ึงบุญชู ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
21 นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
22 นายศักดา  ปานรักษา ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
23 นายวินัย  บุญชูส่ง ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
24 นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
25 นางรัชนี  รัตนะ ข้าราชการครู ครดีูเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
26 นางสุธาทิพย์   ผลไสว ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
27 นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
28 นางสาวอรวรรณ  จันทร์ฟู ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
29 นางชญาดา  สุวรรณาลัย ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
30 นางสาวภูษณิศา  รุ่งปลาทอง ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา 
31 นายบุญช่วย  ทองคุ้ม ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเภทรางวัล 

32 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  
สามเพ็ชรเจริญ 

ข้าราชการครู ครูดีเดน่ ด้านกิจกรรม 

33 นายศุภกิตติ์  ดนุดิษฐ์ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 
34 นางอ่ิมใจ  ดีไสว ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 
35 นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 
36 นางสาวศุภรา  ดีหะสิงห์ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 
37 นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 
38 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
39 นางแสงจันทร์  หาญกล้า ข้าราชการครู ครดีูเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
40 นางปริศนา  เสลาคุณ ข้าราชการครู ครูดเีด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
41 นางสาวดาวรุ่ง  เถียรทวี ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
42 นางสาวศิริพร  เอกอุ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
43 นายธนวรรธน์  สว่างดี ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
44 นางสาวดวงขวัญ  รุจจนเวท ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
45 นายวิม  คงภาคเพียร ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
46 นางณหทัย  เครือคำ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
47 นางวรรณวิภา  พฤฒิภากร ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
48 นางสาวสุพัตรา  ไพบูลย์วัฒนกิจ ข้าราชการครู ครูดีเดน่ ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
49 นางรัตติยา  บุญศิริ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
50 นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
51 นางประกายกาญจน์  กาญจนรัตน์ ข้าราชการครู ครูดเีดน่ ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
52 นางญาติกร  มณีวงษ์ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
53 นางลูกจันทร์   ภูวัฒนานนท์ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
54 นางวิไลวรรณ   กลั่นเกษร ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
55 นายอร่าม   มีทรัพย์อนันต์ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
56 นางจารุพร   ลิขิตท่ีรุ่งเรือง ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
57 นายอุดม   เหลืองศิริธัญญา ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
58 นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่มไข่ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
59 นางสาววันดี    เมืองแก้วฟ้า ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
60 นางสาวสิรินทร์   ปานแม้น ข้าราชการครู ครูดเีดน่ ด้านวินัย และความประพฤติ 
61 นางสาวสิตา   ดารา ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
62 นางสาวอรุโณทัย  ธัญญเจริญ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
63 นางพิมพ์ลภัส    อุ่นทรัพย์ ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเภทรางวัล 

64 นางสาวกัญภร   แสงมณี ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
65 นางสาวสุภาพร  ศรีภุมมา ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
66 นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง ข้าราชการครู ครูดีเด่น ด้านวินัย และความประพฤติ 
67 นายนวัช  ปานสุวรรณ ข้าราชการครู ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 
68 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น ข้าราชการครู ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 
69 นายพัชรพฤกษ์  สุ่มจันรัตน์ ข้าราชการครู ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 
70 นางอนงค์รัตน์  กัลยา ข้าราชการครู ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 
71 นายกมล  การกิจเจริญ ข้าราชการครู ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 
72 นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี ข้าราชการครู ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 
73 นางพัชรา  ศรีทองคำ ข้าราชการครู ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 
74 นายธง  สระศรีสม ข้าราชการครู ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 

 

4. ครูผู้เข้ารับรางวัล "เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา” วันพุธที่ 16  กันยายน 2563 
ประเภทนักเรียนดีเด่น ด้านกจิกรรม และจิตสาธารณะ 

ที ่ ครูผู้ดูแล ประเภทรางวัล 
1 นางสาวสุธินันท์  เลิศกมลวรรธน์    

นางสาวณัชชารีย์  ร่มโพธิ์ธารทอง 
นายบรรณรักษ์  บุญปก   
นายอภิสิทธิ์  บุญจูง 

กองเกียรติยศและอาสายุวกาชาด 

2 นางกมลชนก  ภาคภูมิ กิจการธนาคารโรงเรียน 
3 นางสาวศุภรา  ดีหะสิงห์   

นายจรินทร์  ภูกระโทก 
นางญาติกร  มณีวงษ์   
นางสาวภควดี สิงคิ 

กิจกรรม To Be Number One 

4 กิจการสภานักเรียน ปี 2562 
นายศุภรัตน์  แดนโคกสูง 

5 กิจการสภานักเรียน ปี 2563 

6 
กิจกรรมนาฎศิลป์ 

นางอนงค์รัตน์   กัลยา  
นางธมนต์ภัทร   ไชยสีหเสนี 

7 กิจกรรมดนตรีไทย นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

8 กิจกรรมดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) นายวิม  คงภาคเพียร 

9 กิจกรรมขับร้อง นายธนวรรธน์  สว่างดี 

10 ชุมนุมก้อนดินของพ่อ นายศุภกิตติ์  ดนุดิษฐ์  
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ที ่ ครูผู้ดูแล ประเภทรางวัล 
นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ 

11 ชุมนุม KJN Channel นายขจรศักดิ์  โท้รู้ดี 

12 
กิจกรรมหอพักนักเรียนสัมพันธ์ชุมชน 

นายสุทธิศักดิ์  จันทร์ห้างหว้า  
นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น 

13 
ชุมนุมปลาดาว 

นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ 
นายพัชรพฤกษ์  สุ่มจันรัตน์ 

14 กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ นายสุทธิศักดิ์  จันทร์ห้างหว้า 

 

 

 

 

5. รางวัลเชิดชูเกียรติ  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ประเภทรางวัล 

1 นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษามัธยมศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563 
2 นายเศรษฐพัฒน์  สลับศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น 
3 นางศุภลักษณ ์ รัศมีแจ่ม 

นางรัตติยา  บุญศิริ 
นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ 
นางสุธาทิพย์  ผลไสว 
นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ์ 
นางชญาดา  สุวรรณาลัย   
นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น 
นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล 
นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ 
นางณหทัย  เครือคำ 
นางสาวสุพัตรา  ไพบูลย์วัฒนกิจ 
นางแสงจันทร์  หาญกล้า 
นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์ 
นางสาวสาลินี  เจริญศรี 
นางสาวเบญจรัตน์  ปฐมสุริยะพร 

ครดีูเด่น 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ประเภทรางวัล 

นายศรณัย์  จันทร์แดง 
นางสาวอุไรวรรณ  ภูมั่ง 
นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง 
นางสาววีนัสญา  สามสังข์ 

4 นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี 
นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์ 
นายศุภรัตน์  แดนโคกสูง 
นางกมลชนก  ภาคภูมิ 
นางชญาดา  สุวรรณาลัย 
นางนงลักษณ์  โกศรี 
นางประกายกาญจน์  กาญจนรัตน์ 
นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น 
นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ์ 
นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว 
นางสาววิมลรัตน์  ภูฆัง 
นางสาวอุไรวรรณ  ภูมั่ง 
นายจรินทร์  ภูกระโทก 
นายฐากูร  ขานตา 
นายหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม 
นางสาวรนิสา  ศรีไสยเพชร 
นางสาววีนัสญา  สามสังข ์
นางญาติกร  มณีวงษ์ 
นางสาวนิตยา  เซ่งเซี่ยง 
นางสาวภควดี  สิงคิ 

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
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6. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม 
“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์ - 
 

7. ครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม“10,000 คุรุชน 
คนคุณธรรม” โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางวิไลวรรณ  กลั่นเกษร - 
2 นางลูกจันทร์  ภูวัฒนานนท์ - 
3 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น - 
4 นางชญาดา  สุวรรณาลัย - 
5 นางกมลชนก  ภาคภูมิ - 

 

8. ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย 
นางกมลชนก  ภาคภูมิ 
นางวิไลวรรณ  กลั่นเกษร 
นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม 
นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม 
นางสาวดาวรุ่ง   เถียรทวี 
นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น 
นางชญาดา  สุวรรณาลัย 
นางนงลักษณ ์ โกศรี 
นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ์ 
นายเจตพล  ยอดทองดี 
นายศรัณย์  จันทร์แดง 
นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ 

- 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง 
นางสาวสมพิศ  บัวงาม 
นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรื่อง 
นางรัตติยา  บุญศิริ 
นายอชิรวิชญ์  ถิรชัยธนวันต์ 
นางสาวนันทพร  มีฤทธิ์ 
นางสาวศิริพร  เอกอุ 
นางสาวสุพัตรา  ไพบูลย์วัฒนกิจ 
นากมลรัตน์  เซ่งลอยเลื่อน 
นางสาวภควดี  สิงคิ 
นายกิตติพร  นันต๊ะภาพ 
นางสาวฐิตินันท์  แปขุนทด 
นายจรินทร์  ภูกระโทก 
นางสาวสุรีพันธ์  ผลเจริญ 
นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู 
นางสาวณฐอร  โคตรจักร 
นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล 
นางลูกจันทร์  ภูวัฒนานนท์ 
นายศุภกิตติ์  ดนุดิษฐ์ 
 

9. รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับเหรียญเงิน ครั้งท่ี 65 พ.ศ. 2564  
16 มกราคม 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” จากคุรุสภา 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย - 
2 นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ - 
3 นางสาวอรวรรณ  จันทร์ฟู - 
4 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น  - 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2563 

 
ที ่ ชื่อ  -  นามสกุล ตำแหน่ง 
1.  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตตฺตินฺโร) กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
2.  พระเทพปวรเมธี กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
3.  ดร.สุริยา  ชิณณะพงศ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.  นางสาวจำเนียร  สวามีชัย รองปลัดเทศบาลตำบลศาลายา   
5.  นายศักดา  ปานรักษา กรรมการผู้แทนครู 
6.  นายวสุ  ปริยพาณชิย์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
7.  นายณัฐวัฒน์  ปริยพาณิชย์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.  นายสายชล  ศรีเอ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
9.  ดร.วรศักดิ์  วัชรกำธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นายนฤเทพ  สิทธิชาญคุณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.  นายสุรสิทธิ์  ติยะวัชรพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.  ดร.นพดล เด่นดวง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.  ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.  นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ 
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รายช่ือคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
ปีการศึกษา 2563 

 
ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล ตำแหน่ง 
1.  นายพงศ์พรรณ   พลเยี่ยม นายกสมาคม 
2.  นายสุริยา  ชิณณะพงศ์ อุปนายก 
3.  นายมานะ  กิจประเสริฐ อุปนายก 
4.  นายกฤตชัย  โชติ อุปนายก 
5.  นางกมลพร  รุ่งโรจน์จินดา กรรมการและเหรัญญิก

  
6.  นางอุษา  บัวจำนงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  
7.  ว่าที่ร้อยโทสถาพร  ทองเลิศ กรรมการและประชาสัมพันธ์

 
  

8.  นายธนกฤต  โปษชยานันท์ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
9.  นางลักษณา  ฉินพลิกานนท์ กรรมการและปฏิคม 
10.  นางสาวสำเภา  เพ็ชรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม 
11.  นายฉัตรชัย  หมื่นสุกแสง กรรมการและนายทะเบียน 
12.  นางจิระนันท์  พัฒนพรพงศ์ กรรมการ 
13.  นางสุนทรี  บัวลอย กรรมการ 
14.  นางสาวจิรฐา  ทองเรืองณฑาดา กรรมการ 
15.  นางสาวผุสดี  วงศ์อนันต์ กรรมการ 
16.  นายเศรษฐพัฒน์  สลับศรี กรรมการ 
17.  นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย กรรมการ 
18.  นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์

  
กรรมการ 

19.  นางสาวกานดา  หงษ์เวียงจันทร์ กรรมการ 
20.  นางภัชรี  นาคกัน กรรมการและเลขานุการ 
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รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ปีการศึกษา 2563 

 
ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง 
1.  นายกฤติเดช  ศรีอักษร  ประธานกรรมการ 
2.  นายกฤตชัย  โชติ รองประธานกรรมการ 
3.  นางบุญรัตน์  ปิ่นแก้ว รองประธานกรรมการ 
4.  นางบรรจง  ภิญโญ นายทะเบียน 
5.  นางลักษณา  ฉินพลิกานนท์ ปฏิคม 
6.  นางจิระนันท์  พัฒนพรพงศ์ ประชาสัมพันธ์ 
7.  นางสาวจิรฐา  ทองเรืองณฑาดา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
8.  นางสุนทรี  บัวลอย เหรัญญิก 
9.  นายโชคชัย  สุทธาเวศ กรรมการ 
10.  นายดุริยะ  โชติแสงศรี กรรมการ 
11.  นายสมชาย  จิตต์ศรีสุนันท์ กรรมการและเลขานุการ 
12.  นางปัตติยา  สงสมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13.  นางสาวภัทรียา  โตพร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายช่ือคณะกรรมการนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 

 
ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง 
1.  นายปฏิพล ภิรมย์อยู่

  
ประธานกรรมการ 

2.  นายวรเมธ ภูจอมคา 
รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากรมนุ
ษย ์

3.  นายวีรภัทร กิจจานนท์ รองประธานนักเรียนฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4.  นางสาวมนัสนันท์ สุขเรือง กรรมการฝ่ายประสานงาน 
5.  นายภาคิน กิตติชัยกุลกิจ กรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรมนุษย์ 
6.  นายศภุกร ลีพุทธพันธ์ กรรมการฝ่ายปกครองและระเบียบวินัย 
7.  นางสาวพิมพ์ชนก ชวนชม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
8.  นายอภิชิน ศิลปชัย กรรมการฝ่ายศิลปกรรมและเทคนิค 
9.  นางสาวมสฤณา สุขขี กรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ 
10.  นายเงินแท้ ศรีม่วง กรรมการฝ่ายโสตทัศน์ 
11.  นางสาวไชนิส แซ่เอ็ง กรรมการฝ่ายงานธุรการและสารบรรณ 
12.  นายอนพัช ลือคำงาม กรรมการฝ่ายงบประมารและการจัดหารายได้ 
13.  นางสาวภวริศา กิจก้องขจร กรรมการฝ่ายเอกสาร 
14.  นางสาวสัญจิตา ศันสนศิลปะการ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
15.  นายชัยสิทธิ์ เอกธรรมสุทธิ์ กรรมการฝ่ายสถิติและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
16.  นายณัชพล ลิมโกมลวิลาศ กรรมการฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
17.  นางสาวณิชาภัทร ทองสุกมาก กรรมการและเหรัญญิก 
18.  นางสาวอภิสารา พิมูล กรรมการและเลขานุการ 
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สารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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สารสนเทศกลุม่บริหารงานทั่วไป 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. วางแผนกำหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทำความสะอาด 
2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และ 
อาคาร  ประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 
3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้องพิเศษให้
เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
5. จัดบรรยากาศภายในห้องเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแลสี
อาคารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพ
ที่เรียบร้อย 
7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
8. ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน
สมบัติของโรงเรียน 
9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
10. ประสานงานกบัหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์และความต้องการของ 
บุคลากรในโรงเรียน 
11. อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำสถิติการให้บริการ
และรวบรวมข้อมูล 
12. ดูแลปรับปรุง  ซ่อมแซม ตกแต่ง บำรุงรักษาอาคารเรียน อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี  
ให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 
13. ควบคุม ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่นักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน จัดบรรยากาศ 
ภายในและนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงามเอ้ือต่อการ จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
14. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละงาน และการปฏิบัติงานของนักการ  ประจำอาคาร 
15. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ) เป็นโรงเรียน
รัฐบาลและจัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีพ้ืนที่ 22  ไร่  เปิดการเรียนการสอน 
ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 72 ห้อง ดังนี้  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  13 ห้อง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  13  ห้อง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  13  ห้อง 
   รวม  39  ห้อง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   11  ห้อง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  11  ห้อง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   11  ห้อง 
   รวม 33  ห้อง 
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แผนผังโรงเรียน 
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1. อาคารกาญจนภูมินทร์  เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ  6 ชั้น  1  หลัง  
ชั้น 1  ประกอบด้วย  ห้องผู้อำนวยการ  ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ  ห้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป ห้องพยาบาล ห้องกลุ่มนโยบายและแผน  ห้อง
ประชาสัมพันธ์ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ห้องสุขาชาย  6 ห้อง และห้องสุขาหญิง  6  ห้อง 
ชั้นที ่2 ประกอบด้วย ห้องพิเศษ จำนวน  7 ห้อง ได้แก่ ห้องดำริราชรังสรรค์  ห้องโสตทัศนศึกษา 
ห้องสมุด  ห้องแนะแนว ห้องนาฏศิลป์  ศูนย์วิชาดนตรีไทยและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
หอ้งสุขาชาย 6 ห้อง และห้องสุขาหญิง 6 ห้อง 
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนปกติ 3 ห้อง ห้องพิเศษ จำนวน 8 ห้อง ได้แก่ ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ 1 
ห้อง  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี  
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  ห้องสุขาชาย 6 ห้อง และห้องสุขา
หญิง 6 ห้อง 
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องเรียน จำนวน  10  ห้อง  ห้องพิเศษ จำนวน 6 ห้อง ได้แก่ ศูนย์วิชาภาษาไทย
และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องสุขาชาย 6 ห้อง  และ
ห้องสุขาหญิง 6  ห้อง 
ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องเรียน จำนวน 10 ห้อง  ห้องพิเศษ จำนวน  6  ห้องได้แก่  
ห้องเฉลิมราชกุมารี  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4  ห้อง  ห้องพักครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์   ห้องพักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ห้องสุขาชาย 6 ห้อง ห้องสุขาหญิง 6 หอ้ง 
ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย  ห้องเรียน จำนวน 10 ห้อง  ห้องพิเศษ จำนวน 4  ห้อง  ได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์
เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ศูนย์วิชาสังคมศึกษา  ห้องพักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ห้องจริยธรรม  ห้องสุขาชาย 6 ห้อง  
ห้องสุขาหญงิ  6 ห้อง 
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2.  อาคารสิรินทร์พัฒนา เป็นอาคารเอนกประสงค์  3 ชั้น  
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องอาหารครู โรงอาหาร ร้าน KPN MINIMART ธนาคารโรงเรียนและ KPN 
Salon 
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  หอ้งพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ห้องคหกรรม  ห้องพิมพ์ดีด  ห้องอิเล็กทรอนิกส์ ห้องตัดเย็บ  
ห้องงานไฟฟ้า ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ห้องสขุาชาย 2 ห้องและห้องสุขาหญิง  2 ห้อง 
ชัน้ที่ 3 ประกอบด้วย  หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ห้องสุขาชาย 3 ห้อง และห้องสุขาหญิง  3 
ห้อง   

 
3.  อาคารชั่วคราว  ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน (ห้องเรียนกลุ่มศลิปะและดนตรี) และห้อง 

TO BE NUMBER ONE 1 ห้อง 
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4. อาคารเรียน  “ปราชญ์ปัญญา”   1 หลัง 

 

 
 

5. อาคารหอประชมุ  “สิริวรเมธา”   1 หลงั 
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6. อาคารหอสมุด  “บรรณบริบูรณ์”   1 หลัง 

 

 
 

                                 บ้านพักผู้อำนวยการ แบบ 207ล   2 ชั้น 1 หลัง 

 
     สนามฟุตบอล    1 สนาม 
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แฟลตบุคลากร  3 ชั้น 1 หลงั 
 

 
ซุ้มพระ   1 หลัง 
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อาคารปิ่นฉัตร อาคารหอพักชาย  1 หลัง 

 

อาคารภัทรเทพ อาคารหอพักหญงิ 1 หลัง 
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หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
 

 
แฟลตข้าราชการ 1 หลัง 
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ตารางแสดงจำนวนของประเภทร้านค้าในโรงเรียน 
ปีการศึกษา  2563 

 
ประเภทร้านค้า จำนวน (ร้าน) 

1.  ข้าวราดแกง 3 
2. ก๋วยเตี๋ยว 3 
3. เครื่องดื่ม 3 
4. ผลไม ้ 1 
5. ของทานเล่น 1 
6.  ร้านค้าขายของทั่วไป 1 
7.  ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 2 

รวม  
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นักเรียน ประจำปีการศกึษา 2563 
 

ลำดับ รายการตรวจ จำนวนผู้
เข้าตรวจ 

ผลปกต ิ %ความ
ปกติ 

ผล
ผิดปกติ 

%ความ
ปกติ 

หมายเหตุ 

1 ตรวจร่างกายทั่วไป,ตรวจวัดความดัน
โลหิต 

2,401 2,085 86.84 316 13.16  

2 ตรวจดัชนีมวลกาย BMI น้ำหนัก,ส่วนสูง 2,401 1,030 42.90 1,371 57.10  
3 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ระบบดิจิตอล 2,328 2,326 99.91 2 0.09  
4 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 

Methamphetamine 
2,158 2,158 100.00 0 0.00  

5 ตรวจวัดสายตา 2,226 1,227 55.12 999 44.88  
6 ตรวจตาบอดสี 2,226 2,213 99.42 13 0.58  
7 ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก 2,148 1,577 73.42 571 26.58  

 

 
 
 

จ ำนวนควำมผิดปกติ

ชดุข้อมลู 4
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ผู้ เข้ำรับกำรตรวจ
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชือ่-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

นา
นา

ชา
ต ิ

อื่น
 ๆ

 

๑ 26 พ.ย. 2563 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 100 ปี 
(แต่งคำประพันธ์) นายณัชพล  ลมิโกมลวิลาศ ม. 5/1 โรงเรียนเซนตค์ราเบรียล 

กรุงเทพฯ 
เกียรติบตัร 
เข้าร่วม        

๒ 26 พ.ย. 2563 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 100 ปี 
(แต่งคำประพันธ์) นางสาวมนัสนันท ์สุขเรือง ม. 5/1 โรงเรียนเซนตค์ราเบรียล 

กรุงเทพฯ 
เกียรติบตัร 
เข้าร่วม        

๓ 26 พ.ย. 2563 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 100 ปี 
(เปิดพจนานกุรม) 

นางสาวพรรณชลัยย์   
พจนานุภักดิ ์ ม. 3/2 โรงเรียนเซนตค์ราเบรียล 

กรุงเทพฯ 
เกียรติบตัร 
เข้าร่วม        

๔ 26 พ.ย. 2563 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 100 ปี 
(เปิดพจนานุกรม) นางสาวภัทรวดี    ทองสุทธ์ิ ม. 3/2 โรงเรียนเซนตค์ราเบรียล 

กรุงเทพฯ 
เกียรติบตัร 
เข้าร่วม        

5 26 พ.ย. 2563 
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 100 ปี 

(เปิดพจนานุกรม) 
เด็กหญิงอริศรา    แก้วเนตร ม. 3/4 

โรงเรียนเซนตค์ราเบรียล 
กรุงเทพฯ 

เกียรติบตัร 
เข้าร่วม        

6 26 พ.ย. 2563 
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 100 ปี 

(เปิดพจนานุกรม) 
เด็กหญิงนภชนก    บุญทาเลิศ ม. 3/5 

โรงเรียนเซนตค์ราเบรียล 
กรุงเทพฯ 

เกียรติบตัร 
เข้าร่วม        

7 26 พ.ย. 2563 
เข้าร่วมกจิกรรมวันวชิาการ 100 ปี 

(อ่านออกเสียงร้อยแก้ว) 
นายวราชัย    มูลต้น ม. 3/2 

โรงเรียนเซนตค์ราเบรียล 
กรุงเทพฯ 

เกียรติบตัร 
เข้าร่วม        

8 26 พ.ย. 2563 
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 100 ปี 

(พูดสุนทรพจน ์
นางสาวหทัยกาญจน์     

รักษาพล 
ม. 5/7 

โรงเรียนเซนตค์ราเบรียล 
กรุงเทพฯ 

เกียรติบตัร 
เข้าร่วม        

๙ 11 ธ.ค. 2564 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันกก

รมสมเดจ็พระปรมานุชิตชโินรส 
ประจำปี พ.ศ. 2563 

นางสาวมสฤณา  สุขขี ม. 5/3 
คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เกียรติบตัร 
เข้าร่วม        
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

นา
นา

ชา
ต ิ

อื่น
 ๆ

 

๑๐ 
11 ธ.ค. 
2564 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันกก

รมสมเดจ็พระปรมานุชิตชิโนรส 
ประจำปี พ.ศ. 2563 

นางสาวนฏกร     
จงจำเริญทรัพย ์

ม. 5/3 
คณะอักษรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เกียรติบตัร 
เข้าร่วม 
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ผลงาน/รางวัล ของครู ทีไ่ด้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดอืนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

๑ นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม 
รางวัลครูดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๖๔ 
- - 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ 

2 นางรัตติยา  บุญศิริ 
รางวัลครูดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๖๔ 

- - 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

3 นางแสงจันทร์  หาญกล้า 
รางวัลครูดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๖๔ 

- - 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

4 นางณหทัย  เครือคำ 
รางวัลครูดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๖๔ 

- - 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

5 น.ส.สุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ 
รางวัลครูดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๖๔ 

- - 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

6 
นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม 
 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
๒๕๖๓ 

- 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

7 น.ส.สวุณีย์ แสงนิ่ม 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
๒๕๖๓ 

- 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

8 น.ส.ดาวรุ่ง เถียรทว ี

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

๒๕๖๓ 

- 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

9 นางรัตติยา  บุญศิริ 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

๒๕๖๓ 

- 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

10 นายอชิรวิชญ์ ถิรชัยธนวันต ์

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

๒๕๖๓ 

- 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

11 น.ส.นันทพร  มีฤทธิ์ 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

๒๕๖๓ 

- 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

12 น.ส.ศิริพร  เอกอุ 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

๒๕๖๓ 

- 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ชื่อรางวัลที่ไดร้บั รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

13 น.ส.สุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

๒๕๖๓ 

- 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

14 นางกมลรัตน์ รืนเริงใจ 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

๒๕๖๓ 

- 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

15 น.ส.ณฐอร  โคตรจักร์ 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

๒๕๖๓ 

- 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

16 นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม 
รางวัล เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรี

กาญจนา ประเภทครูดีเด่น 
ด้านบริหารการศึกษา 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 น.ส.ดาวรุ่ง  เถยีรทว ี
รางวัล เกียรตยิศ ๒๕ ปี – คนดีศรี

กาญจนา ประเภทครูดีเด่น  
ด้านภาษาศิฺลปะและวัฒนธรรม 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

18 น.ส.ศิริพร  เอกอุ 
รางวัล เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรี

กาญจนา ประเภทครูดีเด่น  
ด้านภาษาศิฺลปะและวัฒนธรรม 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

19 นางรัตติยา  บุญศิริ 
รางวัล เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรี

กาญจนา ประเภทครูดีเด่น  
ด้านภาษาศฺิลปะและวัฒนธรรม 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

20 นางณหทัย  เครือคำ 
รางวัล เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรี

กาญจนา ประเภทครูดีเด่น  
ด้านภาษาศิฺลปะและวัฒนธรรม 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

21 น.ส.สุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ 
รางวัล เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรี

กาญจนา ประเภทครูดีเด่น  
ด้านภาษาศิฺลปะและวัฒนธรรม 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 น.ส.ศุภรา  ดีหะสิงห ์
รางวัล เกียรตยิศ ๒๕ ปี – คนดศีรี

กาญจนา ประเภทครูดีเด่น  
ด้านกิจกรรม 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

23 นางกมลรัตน์  รื่นเริงใจ 
รางวัล เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรี
กาญจนา ประเภทครูดีเด่น ด้าน

บริหารการศึกษา 
- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ผลงาน/รางวัล ของสถานศึกษา ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ครูผู้รับผิดชอบ ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
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การพัฒนาตนเอง  
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2563 

 
1.นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 
อบรมหัวข้อสืบสานงานมหาชาติ 

(คำหลวง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

CHULAMOOC 
1 เมษายน 2563 1 

2 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดย
ใช้ Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 - 22 พฤษภาคม 
2563 

54 

3 
ทดสอบความรู้หัวข้อ “ครูพันธุ์ใหม่...เข้าใจ วัย

ฮอร์โมน” ตอน กลยุทธ์ 
การสอน ยุค New Normal 

บริษัทจีเนียส โค้ชชิ่ง 
เซ็นเตอร์ จำกัด 

15 พฤษภาคม 2563 2 

4 
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง English in 

Action Conversation 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 30 พฤษภาคม 2563 20 

5 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จังหวัดนครปฐม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 3 สิงหาคม 2563 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ทีพ่ัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

6 
อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ 

ผ่านระบบ E-Learning 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 สิงหาคม 
2563 

6 

7 

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อม
สำหรับการประเมิน O-NET และ PISA กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศและ

ความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 21  
(ระดับมธัยมศึกษา) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
21 มกราคม 

2564 
3 

8 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเรียนรู้ภาษาไทย 
เชิงรุก พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด 

ก้าวทันศตวรรษท่ี 21 ระดับมัธยมศึกษา 
สถาบันพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

30 มกราคม 
2564 

3 

9 

อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการจบการศึกษาและ 
การให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-learning) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 มีนาคม 2564 15 

10 
อบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
”จากแนวคดิสู่ห้องเรียน” 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

28 มีนาคม 2564 3 

รวม 113 ชั่วโมง 
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2.นางสาวดาวรุ่ง  เถียรทวี 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด กรมสุขภาพจิต 1 เมษายน 2563 1.10 

2 
การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด 

(กรณีศึกษา) 
กรมสุขภาพจิต 1 เมษายน 2563 20 นาที 

3 
การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเกมและ

คอมพิวเตอร์ 
กรมสขุภาพจิต 2 เมษายน 2563 55 นาท ี

4 การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) กรมสุขภาพจิต 2 เมษายน 2563 1 
5 การใหก้ารปรึกษาครอบครัว กรมสุขภาพจิต 2 เมษายน 2563 50 
6 การให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ กรมสุขภาพจิต 3 เมษายน 2563 1.10 
7 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ กรมสุขภาพจติ 3 เมษายน 2563 45 นาที 
8 การเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 starfishlabz 4 เมษายน 2563 2 
9 พ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู starfishlabz 5 เมษายน 2563 2 

10 
หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning (การระดมสมองออนไลน์) โดยใช้ 

Mentimeter 
ชมรมบอกที่บ้านว่ามาเป็นครู 7 เมษายน 2563 4 

11 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 8 เมษายน 2563 6 

12 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 12 เมษายน 2563 6 

13 การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 12 เมษายน 2563 9 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

14 การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล สพป. สงขลา เขต 1 12 เมษายน 2563 18 
15 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL starfishlabz 15 เมษายน 2563 2 
16 หลักสูตร Coding ทักษะแห่งโลกอนาคต starfishlabz 18 เมษายน 2563 2 

17 
หลักสูตร CIPP Model สอนอย่างไรที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
starfishlabz 18 เมษายน 2563 2 

18 อัจฉริยะ 8 ด้าน starfishlabz 19 เมษายน 2563 2 
19 การคิดและการตัดสินใจ starfishlabz 19 เมษายน 2563 2 
20 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 22 เมษายน 2563 15 
21 ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร starfishlabz 24 เมษายน 2563 2 

22 

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7 พฤษภาคม 2563 6 

23 การวิจัยในชั้นเรียน สพป. หนองบังลำภู เขต 2 11 พฤษภาคม 2563 12 
24 ครูพันธุ์ใหม่...เข้าใจวัยฮอร์โมน บริษัทจีเนียสโค้ชชิ่งเซ็นเตอร์จำกัด 19 พฤษภาคม 2563 2 
25 ครูพันธุ์ใหม่...เข้าใจวัยฮอร์โมน บริษัทจีเนียสโค้ชชิ่งเซ็นเตอร์จำกัด 20 พฤษภาคม 2563 3 

26 
หลักสูตรสร้างเสริมทกัษะด้าน ICT สู่สังคม 

SMART with ICT การออกแบบ Flat Graphit   
ด้วย Powerpoint 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2๖ พฤษภาคม 2563 3 

27 การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 28 พฤษภาคม 2563 20 

28 
การออกแบบงานวิจัยและพัฒนา (R&D)  

บันไดสู่เชี่ยวชาญ 
สพป. สกลนคร เขต 3 10 มิถุนายน 2563 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

29 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในยุค  

Thailand 4.0 
สพป. สกลนคร เขต 3 11 มิถุนายน 2563 12 

30 
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
สสวท. 14 มิถุนายน 2563 6 

31 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง 

ชั้น ม.3 
สพป. สกลนคร เขต 3 18 มิถุนายน 2563 18 

๓๒ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการแนะแนว
ผ่านระบบค้นหาความชอบความสนใจและการ
ตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียน 

(ระบบ WE Space) 

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๖ 

3๓ 
อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู 

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
22 สิงหาคม 2563 6 

34 
การสัมมนาวิชาการ Digitalization ของ

การศึกษาเพ่ือรองรับวิถีใหม่ (New Normal) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓ 

35 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ เตรียม
ความพร้อมสำหรับการประเมิน O-NET และ 

PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สู่ความเป็น
เลิศและความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑ 

(ระดับมัธยมศึกษา) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๓ 

๓6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรียนรู้

ภาษาไทยเชิงรุก พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ฟัง 
ดู พูด ก้าวทันศตวรรษที่ ๒๑ ระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๓ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

37 
การอบรมการพัฒนาระบบการิเทศ การ

จดัการเรียการสอนออนไลน์ 
สพม.เขต ๙ ร่วมกับภาควิชาบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓ 

38 

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ๖๒๑๒๑ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการ

ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ ๑๕ 

39 

มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำ
นวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิง
ระบบ GPAS 5 Steps 

สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ (พว.) ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓ 

40 

มิติใหม่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของการเขยีน
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research: CAR) ด้วยการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ผ่านกระบวนการ GPAS 5 Steps 

เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓ 

41 
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวัน
ครู ครั้งที ่๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รูปแบบออนไลน์) 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ - 

42 
การอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ “จากแนวคิดสู่
ห้องเรียน” 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

43 
การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอสารภี 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 5 

44 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - 

รวม 239  ชั่วโมง 
 
 
3.นางรัตติยา  บญุศิริ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 
ทดสอบการวัดความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 4 เมษายน 2563 1 

2 

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล 

ศพก.สพฐ.ศธ 7 พฤษภาคม 2563 6 

3 
การทดสอบความรู้ออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี4ส 
ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา 

และได้รับเกียรติบัตร “คุรุชนคนดี” 
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 10 พฤษภาคม 2563 1 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

4 
การทดสอบความรู้หัวข้อ “ครูพันธุ์ใหม่...เข้าใจ 
วัยฮอร์โมน” ตอน กลยุทธ์ในการสอนยุค New 

Normal 
บ.จีเนียส โค้ชชิง เซ็นเตอร์ จำกัด 20 พฤษภาคม 2563 1 

5 
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง 

English in Action  Conversation 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 28 พฤษภาคม 2563 20 

6 
การทดสอบความรู้เรื่อง คำที่มักเขียนผิด ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 26 มิถุนายน 2563 1 

7 

ประชุมปฏิบัติการทดลองใช้โปรแกรมแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Online ตามกระบวนการ
คู่มือประชาชนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 23 พฤศจิกายน 2563 8 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

8 
การทดสอบวัดความรู้  หลักสูตรการวิจัยในชั้น

เรียน ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
สพป.กำแพงเพชร เขต2 25 มกราคม 2564 1 

9 วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา สถาบันพฒันาคุณภาพวิชาการ 29  มกราคม  2564 3 

10 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน 
O-NET และ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

การอ่านสู่ความเป็นเลิศและความคิดสร้างสรรค์
ในศตวรรษท่ี 21 วิชาภาษาไทย ระดับ

มัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 28 มกราคม 2564 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

11 
เรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก พัฒนาทักษะการอ่าน 
เขียน ฟัง ดู พูดและก้าวทันศตวรรษที่ 21 

ระดับมัธยมศึกษา 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 30 มกราคม  2564 3 

12 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน 
O-NET และ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

การอ่านสู่ความเป็นเลิศและความคิดสร้างสรรค์
ในศตวรรษท่ี 21 วิชาภาษาไทย (สำหรับระดบั

ประถมศึกษา) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 1 กุมภาพันธ์  2564 3 

13 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน 
O-NET และ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

การอ่านสู่ความเป็นเลิศและความคิดสร้างสรรค์
ในศตวรรษท่ี 21 วิชาภาษาไทย ระดับ

มัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 2 กุมภาพันธ์  2564 3 

14 
รอบรู้เรื่องการเรียนการสอนภาษาไทยแบบ
ออนไลน์กับ GPAS 5 Steps ในวิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ (New Normal) ระดับมธัยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 2 กุมภาพันธ์  2564 3 

รวม 48 ชั่วโมง 
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4.นางกมลรัตน์  เซ่งลอยเลื่อน 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ

พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ 

วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

9 เมษายน 2563 3 

2 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ

พัฒนาทักษะ (Skill Development)  
ทักษะทางการคิด  

วิชา ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

9 เมษายน 2563 3 

3 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 

(Core Competency Development) การยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

วิชา มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

10 เมษายน 2563 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

4 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 

(Core Competency Development) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ วิชา การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ในการทำงาน 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

10 เมษายน 2563 3 

5 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 

(Core Competency Development) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ วิชา ความเชื่อม่ันในตนเอง 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

10 เมษายน 2563 3 

6 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ

พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Development) การพัฒนากระบวนทัศน์และ
คุณลักษณะข้าราชการ วิชา เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

11 เมษายน 2563 3 

7 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ

พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Development) การพัฒนากระบวนทัศน์และ

คุณลักษณะข้าราชการ วิชา การเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

11 เมษายน 2563 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชัว่โมง 

8 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 
(Core Competency Development) การ
บริการทีดี่ วิชา ทศันคติที่ดีต่อการทำงาน

ภาครัฐ 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

11 เมษายน 2563 3 

9 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน 

(Core Competency Development) การยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  

วิชา เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ:  
สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

12 เมษายน 2563 3 

10 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ

พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ 

วิชา การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทำงาน 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

13 เมษายน 2563 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

11 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ

พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ  

วิชา ภาวะผู้นำ (Leadership) 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

2 มกราคม 2564 3 

12 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ

พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ  

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

3 มกราคม 2564 3 

13 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ

พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Development) การพัฒนากระบวนทัศน์และ

คุณลักษณะข้าราชการ วิชา การเป็นข้าราชการ 

สำนักงานขา้ราชการ 
พลเรือน 

3 มกราคม 2564 3 

14 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ
พัฒนาทักษะ (Skill Development) ทักษะ

ทางการคิด วิชา การพัฒนาการคิด 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

4 มกราคม 2564 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ทีพ่ัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

15 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการ

พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ 

วิชา การให้คำปรึกษา 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

4 มกราคม 2564 3 

16 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการ

พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ 

วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

5 มกราคม 2564 3 

17 

อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการ

พัฒนาทักษะ (Skill Development) 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา 

ความม่ันคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการ
ปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

สำนักงานข้าราชการ 
พลเรือน 

6 มกราคม 2564 3 

18 
อบรมรอบรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยแบบออนไลน์กับ GPAS 5 Steps  
ในวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (New Normal) 

สำนักพิมพ์ พว. 25 มกราคม 2564 2 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

19 

อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน  
O-NET และ PISA วิชาวิทยาการคำนวณ  
สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ใน
ศตวรรษท่ี 21 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา 

สำนักพิมพ์ พว. 28 มกราคม 2564 2 

20 
อบรมเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก พัฒนาทักษะการ

อ่าน เขียน ฟังดู พูด ก้าวทันศตวรรษที่ 21 
ระดับมัธยมศึกษา 

สำนักพิมพ์ พว. 30 มกราคม 2564 2.30 

21 

อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องใน

งานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 

คุรุสภา 
30 มกราคม -  

1 มีนาคม 2564 
12 

22 

อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน  
O-NET และ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

การอ่าน สู่ความเป็นเลิศ และความคิด
สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 วิชาภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษา 

สำนักพิมพ์ พว. 
2 กุมภาพันธ์ 

2564 
 

2 

23 
อบรมการพัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

13 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

3 

24 หลักสูตรฐานสมรรถนะจากแนวคิดสู่ห้องเรียน สำนักพิมพ์ พว. 
28 มีนาคม 

2564 
3 

รวม 
77 ชั่วโมง 
30 นาที 
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5.นางสาวศิริพร  เอกอุ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 

อบรมออนไลน์การทดสอบความรู้เบื้องต้น
เกีย่วกับเชื้อไวรัส  

COVID-19 จากระบบ LMS : Learning 
Management System 

โรงเรียนอุทัย 3 เมษายน 2563 1 

2 
อบรมออนไลน์การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนคิสิชล 3 เมษายน 2563 1 

3 
อบรมออนไลน์การวัดประเมินผลด้านทักษะการ

ใช้ชีวิตของเด็ก 
ช่วงอายุต่าง ๆ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 

3 เมษายน 2563 1 

4 

อบรมออนไลน์การประเมินผล 
การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ (Online)  
การออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop 

โรงเรียนบ้านแก้งขอ 4 เมษายน 2563 1 

5 
อบรมออนไลน์การทดสอบความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับเชื้อไวรัส  
COVID-19 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 5 เมษายน 2563 1 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

6 

อบรมออนไลน์การวัดประเมินผลทักษะตาม
หลักสูตรการอบรม “หลักสูตรทักษะการจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning  
(การระดมสมองออนไลน์)  

โดยใช้ Mentimeter” 

ชมรมบอกที่บ้านว่ามาเป็นครู 7 เมษายน 2563 4 

7 
อบรมออนไลน์การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานยุว

กาชาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนบางบัวทอง 10 เมษายน 2563 1 

8 
อบรมหลักสูตรออนไลน์และผ่าน 

การทดสอบ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย 22 เมษายน 2563 6 

9 
 

อบรมออนไลน์การวัดประเมินผลทักษะด้านการ
เข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 10 พฤษภาคม 2563 18 

10 

อบรมออนไลน์การทดสอบความรู้ออนไลน์ มาร์
ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษา และได้รับเกียรติบัตร  
“ฅุรุชนคนดี” 

มูลนิธิครูของแผ่นดิน 
 

10 พฤษภาคม 2563 1 

11 
อบรมออนไลน์การทดสอบความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับระบบการบริหารงบประมาณ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) 11 พฤษภาคม 2563 2 

12 
อบรมออนไลน์หลักสูตร  

การวิจัยในชั้นเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  

เขต 2 
11 พฤษภาคม 2563 

12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

13 
อบรมออนไลน์การทดสอบวัดความรู้ หลักสูตร

วิจัยในชั้นเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  

เขต 2 
13 พฤษภาคม 2563 1 

14 
อบรมหลักสูตรออนไลน์และ 

ผ่านการทดสอบ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 

ชมรมนักวิจัยหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย 14 พฤษภาคม 2563 15 

15 
อบรมด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร  

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Schoology 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 มิถุนายน 2563 2 

16 
อบรมด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร  

มาเรียนโปรแกรม ZOOM  
เพ่ือการเรียนรู้ในยุค COVID-19 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 มิถุนายน 2563 2 

17 

อบรมออนไลน์การทำแบบทดสอบ กิจกรรม 
“234 ปี สดุดีสุนทรภู่  

บรมครูกวีไทย” เนื่องในวันสุนทรภู่  
สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ  

ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 26 มิถุนายน 2563 1 

18 
อบรมออนไลน์ทดสอบความรู้ เรื่อง  

คำท่ีมักเขียนผิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนสุไหงโก-ลก 26 มิถุนายน 2563 1 

19 
อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู 

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 22 สิงหาคม ๒๕๖3 6 

20 
อบรมออนไลน์การเตรียมความพร้อมสำหรับการ

ประเมิน O-NET และ PISA ภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ (พว.) 21 มกราคม 2564 3 

 



133 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

21 

อบรมออนไลน์รอบรู้เรื่องการเรียน 
การสอนภาษาไทยแบบออนไลน์กับ GPAS 5 
Steps ในวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (NEW Normal) 

ระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 25 มกราคม 2564 3 

22 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู 
มืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้
แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็น

ฐาน  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 
รหัสหลักสูตร 639181001 

คุรุสภา 
30 มกราคม 

- 
1มีนาคม 2564 

12 

23 

อบรมออนไลน์เรียนรู้ภาษาไทย 
เชิงรุก พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด 

ก้าวทันศตวรรษท่ี 21 
ระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) 30 มกราคม 2564 3 

24 
อบรมออนไลน์ เรื่องการพัฒนาระบบการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

สพม.9 ร่วมกับ 
ภาควิชาบริหารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
13 กุมภาพันธ์ 2564 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

25 

อบรมออนไลน์มิติใหม่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของการเขียนวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Classroom Action Research: CAR) ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning  

ผ่านกระบวนการ GPAS 5 Steps  
เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 14 มีนาคม 2564 3 

26 
อบรมออนไลน์การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

การจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
20 มีนาคม 2564 15 

27 
อบรมโครงการสัมมนาวิชาการ “หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ จากแนวคิดสู่ห้องเรียน” 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 28 มีนาคม 2564 3 

รวม 122 ชั่วโมง 
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6.นางสาวศุภรา   ดีหะสิงห์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ทีพ่ัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 
อบรม เชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการพูดในที่

สาธารณะ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 12-13 กันยายน 2563 12 

2 
อบรมหลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ต้านภัยยาเสพติด ผ่านสื่อออนไลน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 6 ตุลาคม 2563 12 

รวม 24 ชั่วโมง 
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7.นางสาวสุพัตรา  ไพบูลย์วัฒนกิจ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชัว่โมง 

1 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ 
เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดย

Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 - 22 พฤษภาคม 
2563 

54 

2 ทักษะการพูดในที่สาธารณะ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
12 - 13 กันยายน 2563 12 

3 
การสัมมนาDigitalizationของการศึกษาเพ่ือ

รองรับวิถีใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 พฤศจิกายน 2563 6 

4 
ประชุมPLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 

การใช้ Google form ในการทำแบบสอบ
ทดสอบผู้เรียนออนไลน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
19 พฤศจิกายน 2563 12 

5 

ประชุมPLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
การใช้ Google Classroom บริหารจัดการชั้น
เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
17 ธันวาคม 2563 20 

6 
ประชุมPLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 

การใช้ Google Meet/Zoom ในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 

(พระตำหนักสวนกหุลาบมัธยม) 
7 มกราคม 2564 13 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

7 
ประชุมPLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
การใช้ Quizizz เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนในยุค Thailand 4.0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
11 กุมภาพันธ์ 2564 12 

รวม 122 ชั่วโมง 
 
8.นางสาวนันทพร  มีฤทธิ์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชัว่โมง 

1 
อบรมการวัดประเมินผลด้านการเข้าใจดิจิทัล   

(Digital Literacy) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา สงขลา เขต ๑ ๒ เมษายน 25๖๓ ๑๘ 

2 
อบรมหลักสูตรเครือข่ายสุจริตไทย 

สำหรับข้าราชการ 
ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 

กรรมการเครือข่ายสุจริตไทย / ออนไลน์ 
๒๓ เมษายน 25๖๓ 6 

3 
อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหาร

งบประมาณ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนวัดห้วยตะโก 

(บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) 
๕ พฤษภาคม 25๖๓ ๒ 

4 
อบรมการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ 

ความรู้ เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
งานอาชีพ” 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 7 พฤษภาคม 25๖๓ ๖ 

5 

อบรมการทดสอบความรู้ออนไลน์ 
มาร์ชชื่งความดี ๔ ส ตามแนวทาง 

พระบรมราโชบาย และได้รับเกียรติบัตร 
“ฅุรุชนคนดี” 

มูลนิธิครูของแผ่นดิน ๑๐ พฤษภาคม 25๖๓ ๖ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชัว่โมง 

6 อบรมออนไลน์หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  

เขต ๒ 
๑๑ พฤษภาคม 25๖๓ ๑๒ 

๗ 
อบรมการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ 

เรื่อง English in Action Conversation 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ๒๘ พฤษภาคม 25๖๓ ๒๐ 

๘ 
อบรมทดสอบความรู้ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  

เขต ๒ 
๒๙ พฤษภาคม 25๖๓ ๖ 

9 อบรมวินัยครูและการรักษาราชการครู 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
๒๒ สิงหาคม 25๖๓ ๖ 

10 

อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่  
๑-๓   Coding  Online for Grade ๑-๓ 

Teacher (C๑T – ๗) 
รหัส ๖๓๐๒๔ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๑ มกราคม 25๖๔ ๑๒ 

11 

อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่  
๔-๖   Coding  Online for Grade ๔-๖

Teacher (C๑T – ๗) รหัส ๖๓๐๒๔ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๑ มกราคม 25๖๔ ๑๒ 

12 

อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   

Coding  Online for Grade ๑-๓ Teacher 
(C๑T – ๘) รหัส ๖๓๐๒๔ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๑ มกราคม 25๖๔ ๒๐ 

13 
อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้

วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๑ มกราคม 25๖๔ ๒๐ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชัว่โมง 

Coding  Online for Grade ๔-๖ Teacher 
(C๑T – ๙) รหัส ๖๓๐๒๔ 

14 
อบรมการพัฒนาระบบการนิเทศ การจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ๑๓ กุมภาพันธ์ 25๖๔ ๖ 

15 

อบรมหลักสูตรที่ ๖๒๑๒๑ การเสริมสร้างความ
เขม้แข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการ

จบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทาง
การศึกษาสำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
( e-learning ) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ มีนาคม  25๖๔ ๑๕ 

รวม ๑๗๓ ชั่วโมง 
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9.นางแสงจันทร์   หาญกล้า 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 
การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส 
COVID- 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 29 มี.ค 63 1 

2 อบรมออนไลน์สืบสานสาระมหาชาติคำหลวง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 เม.ย.63 6 

3 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID- 19) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล 

สพฐ. 7   พ.ค. 63 6 

4 อบรมออนไลน์หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพู  

เขต ๒ 
10  พ.ค. 63 12 

5 
การทดสอบวัดความรู้หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  

เขต ๒ 
12 พ.ค. 63 6 

6 
ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับ
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 

19 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 เม.ย. 63 6 

7 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อม
สำหรับการประเมิน O-net และ Pisa กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศและความคิด
สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 (ระดับมัธยมศึกษา) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) 28 ม.ค 63 6 

รวม 46 ชั่วโมง 
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10.นางสาวสุธินันท์  เลิศกมลวรรธน์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 

อบรมออนไลน์ เฉพาะหลักสูตรของศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนา

ข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ที่ร่วมมือกับ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
วิชา ภาษาเขมร 

สำนักงาน ก.พ. ที่รว่มมือกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

27 มีนาคม 2563 5 

2 

อบรมออนไลน์ เฉพาะหลักสูตรของศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนา

ข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ที่ร่วมมือกับ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
วิชา การคิดเพ่ือประสิทธิผลของงาน  

(Effective Thinking) 

สำนักงาน ก.พ. ที่ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 มีนาคม 2563 3 

3 
เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัตกิารเตรียมความ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ยุวกาชาดกองเกียรติยศงาน

สถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

19,26, 27 ธันวาคม
2563 

24 

4 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดทำกรอบแนวทางการผลิต

สื่อวิดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ  

ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน 
1-3 มีนาคม 2564 24 

5 
เขา้ร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่น
เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 เมษายน 2564 6 

รวม 62 ชั่วโมง 



142 
 

11.นางณหทัย เครือคำ  
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 “การอบรมวินัยและการรักษาราชการครู” 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
22 สิงหาคม 2563 6 

2 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การฝึกระเบียบ
แถว 

กองเกียรติยศ” 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 

ยุวกาชาดไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

15 พฤศจิกายน 2563 6 

3 

อมรมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน 
O-NET และ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

การอ่าน สู่ความเป็นเลิศ และ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ในศตวรรษท่ี 21 
วิชาภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 2 กุมภาพันธ์ 2564 3 

4 

อบรมและเสวนาออนไลน์ “ปลุกพลังการอ่าน 
ด้วยพระราชนิพนธ์ และ 

มรกตรักอันล้ำค่า 
คะนึงหาไม่สิ้นสุด” 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 3 เมษายน 2564 3 

รวม 18 ชั่วโมง 
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12.นางสาวณฐอร  โคตรจักร์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ทีพ่ัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง ชีวประวัติและผลงานสุนทรภู่ 

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 26 มิถุนายน 2563 2 

2 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรม  
“234ปี สดุดีสุนทรภู่ บรมครูกวีไทย” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 26 มิถุนายน 2563 2 

3 
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการแนะ

แนวผ่านระบบค้นหาความชอบความสนใจ และ
การตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพฯ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

18 กรกกาคม 2563 6 

4 
การอบรมวินัย และการรักษาวินัยข้าราชการครู 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 สิงหาคม 2563 6 

5 
ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น 

เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 19 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 9 กันยายน 2563 2 

6 ฝึกอบรม หลักสูตรทักษะการพูดในที่สาธารณะ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
12 - 13 กันยายน 

2563 
12 

7 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการ
ใช้งานระบบ PISA STYLE (คำสั่ง 302/2563) 

โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 23 กันยายน 2563 6 

8 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
หลักสูตรกรรมการคุมสอบ 

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 17 เมายน 2564 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

9 
การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน

บทเรียน การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน
ภาครัฐ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 17 เมษายน 2564 
3 ชั่วโมง  
15 นาที 

10 
การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน

บทเรียน ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 18 เมษายน 2564 
2 ชั่วโมง  
30 นาที 

11 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการกลาง 

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 21 เมษายน 2564 6 

12 
อบรมโครงการอบรมเรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่น 

เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 เมษายน 2564 6 

รวม 
59 ชั่วโมง  
45 นาที 
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13.นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 
ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรม

ลูกเสือ 
ต้านภัยยาเสพติด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 9 ตุลาคม 2563 12 

2 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนา
ข้าราชการครู  

ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา รหัส 
628181076 หลักสูตร ระบบการวิเคราะห์

ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล  (เกียรติบัตร) 

หน่วยงานพัฒนาครู  
บริษัทนวัตกกรมสร้างสรรค์การศึกษาจำกัด 

18 ตุลาคม 2563 20 

3 

ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน  
ขั้นพ้ืนฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 

เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563  
(หนังสือประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดินฉบับที่ 

207 / 2563) 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 25 ธันวาคม 2563 - 

4 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันครู

ครั้งที่ 65 พ.ศ 2564 (เกียรติบัตร) 
สำนักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา 
16 มกราคม 2564 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

5 

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 621 21 การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการ

ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา (เกียรติบัตร) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 19 กุมภาพันธ์ 2564 15 

6 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คํานวณ สําหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 

Coding Online for Grade  
1-3 Teacher (C4T–6)  

รหัส 63023 (เกียรติบัตร) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) 

24 กุมภาพันธ์ 2564 12 

7 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

Coding Online for Grade  
4-6 Teacher (C4T – 7)  
รหัส 63024 (เกียรติบัตร) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) 

24 กุมภาพันธ์ 2564 12 

8 
การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 
Tring Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษา

ครอบครัว (เกียรติบัตร) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) 

24 กุมภาพันธ์ 2564 20 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

9 

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่4-6 

Coding Online Grade  
10-12 Teacher (C4T-9)  
รหัส 63026 (เกียรติบัตร) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) 

24 กุมภาพันธ์ 2564 20 

10 
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่องนวัตกรรม

ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ (เกียรติบัตร) 

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

6 มีนาคม 2564 6 

11 
ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อำเภอสารภี 
31 มีนาคม 2564 5 

12 
เข้าร่วมการอบรมและเสวนาออนไลน์หัวข้อปลุก

พลังการอ่านด้วยพระราชนิพนธ์ 
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ 3 เมษายน 2564 3 

13 

เข้าร่วมในการประชุมเสวนาและรับฟังความ
คิดเห็นเรื่องคุณภาพการศึกษาไทยสู่การ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตณโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
กรุงเทพฯ 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 5 เมษายน 2564 6 

14 
เข้าร่วมรับการอบรมเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ
เทคนิคและตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 8 - 9 เมษายน 2564 12 

15 
ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตร ชีวิตใหม่และ

ความฉลาดทางดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 เมษายน 2564 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

16 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้ผ่านระบบออนไลน์

เรื่องวิจัยในชั้นเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 17 เมษายน 2564 3 

17 
เขา้ร่วมอบรมหัวข้อนวัตกรรมการพัฒนา
การศึกษายุคใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 24 เมษายน 2564 4 

รวม 162 ชั่วโมง 
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14.นางประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๖ 

2 
การอบรบวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 สิงหาคม ๒๕๖๓ ๖ 

3 

อบรมออนไลน์โครงการ PIM Open House 
ครั้งที่ 116 

ตอน เปิดโลกแห่งนวัตกรรมการศึกษากับเทรนด์
อาชีพปัจจุบันสู่อนาคตยุคดิจิทัล 5.0 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ๘ 

4 

มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์ สู่แนวทางการนำ
นวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิง
ระบบ GPAS 5 Steps  

ไปพฒันาวิทยฐานะ รองรับเกณฑ์การประเมิน
สำหรับครูทุกคน 

สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ (พว.) 21 กุมภาพนัธ์ ๒๕๖4 8 

5 
การประชุมประจำเดือน 

ครั้งที่ 1/๒๕๖๔ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
16 กุมภาพันธ์  

๒๕๖4 
8 

6 
การประชุมประจำเดือน 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
15 มีนาคม ๒๕๖๔ ๘ 

รวม 44 ชั่วโมง 
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15.นายอชิรวิชญ์ ถิรชัยธนวันต์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
สู่การสร้างนวัตกรรม” กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 8 สิงหาคม 2563 8 

2 
ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการ

เครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้อง 
พระยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน Foundation of Thai 
Suprateacher 

21 มกราคม 2564 3 

3 

การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในวัน

ครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 

คุรุสภา 
16 มกราคม – 16 
กุมภาพันธ์ 2564 

12 

4 
การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Online) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 เมษายน 2564 6 

5 
เทคนิคและวิธีการจัดทำผลงานทางวิชาการ

สำหรับเลื่อนวิทยฐานะของครู” แบบออนไลน์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 เมษายน 2564 6 

รวม 35 ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล 
จำนวนชั่วโมง 

เข้ารบัการอบรม / ประชุม / สัมมนา 
1.   นางศุภลักษณ์   รัศมีแจ่ม 113  ชั่วโมง 
2.  นางสาวดาวรุ่ง   เถียรทวี 239  ชั่วโมง 
3.  นางรัตติยา   บุญศิริ 48    ชัว่โมง 
4.  นางกมลรัตน์   เซง่ลอยเลื่อน 77    ชัว่โมง  30 นาที 
5.  นางสาวศิริพร   เอกอุ 122  ชั่วโมง 
6.  นางสาวศภุรา    ดีหะสิงห์ 24    ชัว่โมง 
7.  นางสาวสุพัตรา   ไพบูลย์วัฒนกิจ 122  ชั่วโมง 
8.  นางสาวนันทพร   มีฤทธิ์ ๑๗๓  ชั่วโมง 
9.  นางแสงจันทร์    หาญกล้า 46    ชัว่โมง 
10.  นางสาวสุธินันท์   เลิศกมลวรรธน์ 62    ชัว่โมง 
11.  นางณหทัย  เครือคำ 18    ชัว่โมง 
12.  นางสาวณฐอร   โคตรจักร ์ 59    ชัว่โมง 45 นาท ี
13.  นางสาวสุวณีย์   แสงนิ่ม 162  ชั่วโมง 
14.  นางประกายกาญจน์  กาญจนรัตน์ 44    ชัว่โมง 
15.  นายอชิรวิชญ์  ถิรชัยธนวันต ์ 35    ชัว่โมง 
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ภาพเกียรติบัตร/รางวัล/ผลงาน 
 

 
 
 

 
 

 
 

(12 สิงหำคม 2563 นำงรัตติยำ บญุศิริ รำงวลัครูดีของแผ่นดินขัน้พืน้ฐำน) 

(12 สิงหำคม 2563 นำงสำวสวุณีย์  แสงนิ่ม รำงวลัครูดีของแผ่นดินขัน้พืน้ฐำน) 
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(รับโล่รำงวลัครูดเีด่น  ด้ำนภำษำ ศิลปะและวฒันธรรม เนื่องใน “วนัเกียรตยิศ ๒๕ ปี – คนดีศรีกำญจนำ” 

นำงสำวดำวรุ่ง เถียรทวี  วนัท่ี ๑๖ กนัยำยน ๒๕๖๓) 

(12 สิงหำคม 2563 นำงสำวดำวรุ่ง เถียรทวี รำงวลัครูดีของแผ่นดนิขัน้พืน้ฐำน) 
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(12 สิงหำคม 2563 นำงสำวศิริพร  เอกอุ รำงวลัครูดีของแผ่นดินขัน้พืน้ฐำน) 

(12 สิงหำคม 2563 นำงสำวนนัทพร  มีฤทธ์ิ รำงวลัครูดีของแผ่นดนิขัน้พืน้ฐำน) 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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ผลงาน/รางวัลที่ครู   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร ์ ได้รับ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวสาวิตรี  น้อยพิทักษ์ โล่รางวัลระดับเหรียญทอง งานแสดงผลงาน
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและ           
การจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย 

31 ส.ค. 63 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นางวิไลวรรณ   กลั่นเกษร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภท
ครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

- 24 ธ.ค. 63 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

รางวัลครูดีเด่น ด้านวินัยและความประพฤติ    
ในงาน “เกยีรติยศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา” 
จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

- 16 ก.ย. 63 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน   
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

- 23 ส.ค. 63 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

ได้รับโล่ “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรี
กาญจนา” ประเภทครูดีเด่น ด้านบริหาร - 16 ก.ย. 63 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
การศึกษา ในงาน “เกยีรติยศ 25 ปี – คนดีศรี
กาญจนา” 
จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563  (จังหวัด
นครปฐม) 

- 4 ม.ค. 64 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภท 
“ครูดีเด่น ปีการศึกษา 2563” เนื่องในวันครู 
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 
- 

 
 

4 ม.ค. 64 

 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

นายนัธวินทร์  คมขำ ครผูู้ฝึกสอนในการแข่งขันตอบปัญหาด้าน
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 ระดับมัธยมศึกษา   
ตอนต้น งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี    
พ.ศ.2563 

ตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

9 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน 

ครูผู้ฝึกสอนในการแข่งขันตอบปัญหา 
ด้านคณติศาสตร์ ครั้งที ่13 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 
พ.ศ.2563 

ตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน 

นางสาวภควดี   สิงคิ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน   
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

- 23 ส.ค. 63 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
รับโล่รางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรี
กาญจนา” กิจกรรม  To Be Number One 
โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี 

- 16 ก.ย. 63 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 
2563 

- 16 ม.ค. 64 

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ร่วมกับ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายศักดา  ปานรักษา ได้รับโล่ “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรี
กาญจนา” ประเภทครูดีเด่น ด้านบริหาร
การศึกษา ในงาน “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรี
กาญจนา” 
จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

- 16 ก.ย. 63 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล ได้รับโล่ “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรี
กาญจนา” ประเภทครูดีเด่น ด้านวินัย และ
ความประพฤต ิในงาน “เกียรติยศ 25 ปี – คน
ดีศรีกาญจนา” 
จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

- 16 ก.ย. 63 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

นางสาวสิตา ดารา ได้รับโล่ “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรี
กาญจนา” ประเภทครูดีเด่น ด้านวินัย และ - 16 ก.ย. 63 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ความประพฤติ ในงาน “เกียรติยศ 25 ปี – คน
ดีศรีกาญจนา” 
จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

นางสาวอรโุณทัย  ธัญญเจริญ ได้รบัโล่ “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรี
กาญจนา” ประเภทครูดีเด่น ด้านวินัย และ
ความประพฤติ ในงาน “เกียรติยศ 25 ปี – คน
ดีศรีกาญจนา” 
จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

- 16 ก.ย. 63 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ์ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน   
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

- 23 ส.ค. 63 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

 ได้รับโล่ “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรี
กาญจนา” ประเภทครูดีเด่น ด้านวิชาการ ใน
งาน “เกียรตยิศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา” 
จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

- 16 ก.ย. 63 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 
2563 

- 16 ม.ค. 64 

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ร่วมกับ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางกมลชนก  ภาคภูมิ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน   

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

- 23 ส.ค. 63 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

ได้รับโล่ “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรี
กาญจนา” ประเภทครูดีเด่น ด้านวิชาการ ใน
งาน “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา” 
จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

- 16 ก.ย. 63 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “๑๐,๐๐๐ คุรุชน 
คนคุณธรรม”โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

- 24 ธ.ค. 63 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 
2563 

- 16 ม.ค. 64 

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ร่วมกับ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางนงลักษณ์  โกศรี ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน   
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

- 23 ส.ค. 63 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ได้รับรางวัล “ครดูีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 
2563 

- 16 ม.ค. 64 

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ร่วมกับ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายดนัย  สุดจิตรจูล รางวัลครูดีเด่น ในงาน “เกียรติยศ 25 ปี  
คนดีศรีกาญจนา” จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 

- 16 ก.ย. 63 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

นายจิรากร  สำเร็จ ได้รับโล่ “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรี
กาญจนา” ประเภทครูดีเด่น ด้านบริหาร
การศึกษา 
จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

- 16 ก.ย. 63 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ผลงาน/รางวัล ของสถานศึกษา ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
  

ที ่
ชื่อ – นามสกุล  
ครูผู้รับผิดชอบ 

ชือ่รางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

- - - - - - 
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การพัฒนาตนเอง  
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2563 

 
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต งานแนะแนวการศึกษา 17 ม.ค. 63 6 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 15 ก.พ. 63 6 

3 การวิจัยในชั้นเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำภู เขต 2 

11 พ.ค. 63 12 

4 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7 พ.ค. 63 6 

5 การอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(คณิตศาสตร์) 

สสวท. 7 - 28 ก.ย. 63 20 

รวม 50 
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2. นางวิไลวรรณ  กลั่นเกษร 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 อบรมและผ่านการประเมินแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับไวรัส 
COVID-19 และการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอย่างถูกต้องด้วย
ระบบอิเล็กทอรนิกส์ 

โรงเรียนบ้านนาไค้ จ.น่าน 3 เม.ย. 63 6 

2 ผ่านการวัดประเมินผลทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
อบรมติวความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

13 เม.ย. 63 6 

3 ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิตัล (Digital 
Literacy) 

สพป.สงขลา เขต 1 17 เม.ย. 63 18 

4 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 6 

5 อบรมออนไลน์หลักสูตร “ การวิจัยในชั้นเรียน”  สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 10 พ.ค. 63 12 
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส้งเสริมการแนะแนวผ่านระบบค้นหา

ความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
ของนักเรียน (ระบบ WE Space) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 18 ก.ค. 63 6 

7 อบรม”หลักสูตรการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ความรู้
รอบตัว 

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 3-17 ก.ย. 63 84 

8 อบรม”หลักสูตรการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์โครงการ สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 7-21 ก.ย. 63 84 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

บูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(คณิต)  เรื่อง 
วิทย์ คณิต เพ่ือชีวิต 

9 อบรมหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดผ่าน
สื่อออนไลน์ 

สพม. เขต 9 6 ต.ค. 63 12 

10 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher 
(C4T-9) รหัส 63026 

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 13 ม.ค. 64 20 

11 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9 Teacher 
(C4T-9) รหัส 63025 

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 25 ม.ค. 64 20 

รวม 274 
 
3. นางสาววิรากร  บุญชวลิต 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับ          
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สสวท. 16 พ.ค. 63 20 

รวม 20 
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4. นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ ์
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 1-3 
Teacher (C4T- 6) รหัส 63023  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
22 ม.ค. 64 12 

2 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade 4-6 
Teacher (C4T- 7) รหัส 63024  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
22 ม.ค. 64 12 

3 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที ่1 – 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher 
(C4T- 8) รหัส 63025 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
22 ม.ค. 64 20 

4 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade 10-12 
Teacher (C4T- 9) รหัส 63026 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
22 ม.ค. 64 20 

5 อบรมปฎิบัติการ MUSC STEM CENTRE Online Workshop 
หลักสูตรที่ 11 เทคนิคการใช้ Games / Applications / 
Simulations สำหรับสอน วทิย์ – คณิต Online 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 30 ม.ค. 64 

 
6 

รวม 70 
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5. นางสาวสาวิตรี  น้อยพิทักษ์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 วิทยากรจัดกิจกรรม ค่ายสนุกคิด...คณิตช่วยได้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม                   
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

6 ก.พ. 2563 6 

2 ผ่านการวัดประเมินผลทักษะ ด้าน Digital Literacy สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
42 (นครสวรรค์ - อุทัยธานี) 

27 มี.ค. 2563 6 

3 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนต้น ด้วยคะแนน 100% 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฏร์) 

17 เม.ย. 2563 6 

4 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนน 100% 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 

11 พ.ค. 2563 6 

5 ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน (จำนวน 
12 ชั่วโมง) ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100% 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
(นครสวรรค์ - อุทัยธานี) 

11 พ.ค. 2563 12 

6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม การแนะแนวผ่านระบบค้นหา
ความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
ของนักเรียน (ระบบ WE Space) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 18 ก.ค. 2563 6 

7 วิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                   
(พระตำหนัก สวนกุหลาบมัธยม) 

22 ก.ย. 2563 6 

รวม 48 
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6. นางสาวพรวิมล  ศรีสังข์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสำหรับครูพ่ีเลี้ยงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

19 – 22 มี.ค. 63 24 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ผ่านระบบออนไลน์ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยGoogle Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกหุลาบมัธยม) 

14 – 22 พ.ค. 63 54 

3 หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์สำหรับครูผู้สอนระดับ
ตอนต้น 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

23 – 25 ก.ย. 63 18 

รวม 96 
 
7. นายพรชัย  อินทร์กล่ำ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชัว่โมง 

1 หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์สำหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมต้น 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3 – 25 ก.ย. 63 24 

2 หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์สำหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมปลาย (คณิต) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

7 – 29 ก.ย. 63 24 

3 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 5-9 ต.ค. 63 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชัว่โมง 

4 ควบคมุนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
ปี 2563  

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 19 พ.ย. 63 6 

รวม 66 
 
8. นายศักดา  ปานรักษา 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสร้างเสริมทักษะด้าน ICT  สู่สังคม 
“SMART  with ICT : การออกแบบ Flat  Graphic ด้วย 
PowerPoint” 

มหาวิทยาลัยมหิดล 26 พ.ค. 63 3 

2 ไดเ้ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบ
ต้นหาความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพของนักเรียน (ระบบ WE Space) ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 18 ก.ค. 63 6 

3 เป็นผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ทักษะการพูดในที่
สาธารณะ” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 – 13 ก.ย. 63 12 

4 หลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 9 ต.ค. 63 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

5 ได้เข้ารว่มกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 
พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) 

คุรสุภา 16 ม.ค. 64 6 

รวม 39 
 
9. นางกมลชนก  ภาคภูมิ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมครู ใน หลักสูตร อบรมออนไลน์  
การจัดการเรียนการรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่  
4-6 Codeing Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1-16 พ.ค. 63 20 

2 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการ
เรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  นครปฐม 

14 - 22 พ.ค. 63 54 

3 ได้รับเกยีรติบัตรในโอกาสที่ได้ร่วมรับชมรายการ Thai MOOC  
ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 11 เรื่อง กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
Assessment for Remote Learning: The New Normal in 
education โดย 
รศ.ดร.ประกอบ  กรณีกิจ 
ดร.ชุติวัฒน์  สุวัตถิพงศ์ 
รศ.ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์ 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) 21 พ.ค. 63 1 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

4 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรสร้างเสริมทักษะด้าน ICT   
สู่สังคม “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย 
PowerPoint” (ผ่านระบบออนไลน์) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 พ.ค. 63 3 

5 ได้รับเกียรติบัตรในโอกาสที่ได้ร่วมรับชมรายการ Thai MOOC    
ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 12 เรื่อง เปิดตัวระบบ Thai MOOC    
โดยทีมคณาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และแขกรับเชิญ
พิเศษจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์และแขกรับเชิญพิเศษจาก
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ร่วมจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) 28 พ.ค. 63 1 

6 ไดi้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมปฏิบัติการ MUSC STEM CENTER 
Online Workshop หลักสูตรที่ 8 Classroom Action Reserch 
(CAR) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 พ.ค. 63 3 

7 ได้รับเกียรติบัตรอบรมผ่านระบบออนไลน์ CHULA MOOC 
หลักสูตร มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เปิดมิติเรขาคณิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 พ.ค. 63 6 

8 ได้รับเกียรติบัตรในโอกาสที่ได้ร่วมรับชมรายการ Thai MOOC 
Talk ครั้งที่ 13: Thai MOOC สัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 1 เรื่อง 
สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง Post COVID 
จากแม่ข่าย Thai MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่ข่าย
ภาคกลางตอนล่าง 
โดย  รศ.ดร.สุรพล  บุญลือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) 4 มิ.ย. 63 1 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

9 MICRO-CREDENTIALS (MC) และการศึกษาออนไลน์กับความ
เป็นไปได้ในยุคปัจจุบัน 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

10 มิ.ย. 63 6 

10 ได้รับเกียรติบัตรในโอกาสที่ได้ร่วมรับชมรายการ Thai MOOC 
Talk ครั้งที่ 14: Thai MOOC สัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่อง 
สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง Post COVID 
จากแม่ข่าย Thai MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่ข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง 
โดย รศ.ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) 11 มิ.ย. 63 1 

11 ได้รับเกียรติบัตรในโอกาสที่ได้ร่วมรับชมรายการ Thai MOOC 
Talk ครั้งที่ 15: Thai MOOC สัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 3 เรื่อง 
สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง Post COVID 
จากแม่ข่าย Thai MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่ข่าย
ภาคเหนือตอนบน 
โดย  ศ.คลินิก.นพ.นิเวศน์  นันทจิต  
รศ.ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต 
รศ.อุษณีย์  คำประกอบ 
ผศ.ดร.ปรารถนา  ใจผ่อง 
ดร.อานนฺท์  สีห์พิทักษ์เกียรติ 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) 18 มิ.ย. 63 1 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

12 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักธรรม อริ
สัจ 4 เบื้องต้น การเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 23 มิ.ย. 63 6 

13 ได้รับเกียรติบัตรในโอกาสที่ได้ร่วมรับชมรายการ Thai MOOC 
Talk ครั้งที่ 16: Thai MOOC สัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง 
สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง Post COVID 
จากแม่ข่าย Thai MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่ข่าย
ภาคเหนือตอนบน 
โดย  ผศ..ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี 
ผศ.ดร.อนุชา  โสมาบุตร 
รศ.ดร.ฤทธิชัย  พิลาไชย 
ดร.มงคล  ทะกอง 
ผศ.ดร.จรวย  สาวิถี 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) 25 มิ.ย. 63 1 

14 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมปฏิบัติการ MUSC STEM CENTER 
Online Workshop หลักสูตรที่ 9 โดยการสอน Online/Remote 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 มิ.ย. 63 3 

15 ได้รับเกียรติบัตรอบรมผ่านระบบออนไลน์ CHULA MOOC 
หลักสูตร มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พร้อมสู้สู่แคลคูลัส 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 63 6 

16 ได้รับเกียรติบัตรอบรมผ่านระบบออนไลน์ CHULA MOOC 
หลักสูตร มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เรื่องจำเป็นในความน่าจะ
เป็น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 63 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

17 ได้รับเกียรติบัตรอบรมผ่านระบบออนไลน์ CHULA MOOC 
หลักสูตร มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : ตรีโกณทะลุมิติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 63 6 

18 ได้รับเกียรติบัตรในโอกาสที่ได้ร่วมรับชมรายการ Thai MOOC 
Talk ครั้งที่ 17: เรื่อง การใช้ Google เพ่ือการศึกษา ในเรื่องการ
เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 
โดย  ดร.ศุภธิดา  พรหมพยัคฆ ์
พุทธรักษ์  มูลเมือง 
จารุณี  สินชัยโรจน์กุล 
จาก The S Curve 
จิระวัฒน์  ภูมิศรีแก้ว 
ปริญญา  สินเกื้อกูล 
จาก Google  Thailand 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) 2 ก.ค. 63 1 

19 ได้รับเกียรติบัตรในโอกาสที่ได้ร่วมรับชมรายการ Thai MOOC 
Talk ครัง้ที่ 18: Thai MOOC สัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 5 เรื่อง 
สถานการณ์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง Post COVID จาก
แม่ข่าย Thai MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ  
มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคกลางตอนบน 
โดย  รศ.ดร.ศรีเพ็ญ  ศุภพิทยากุล 
อ.ดร.ชุติวัฒน์  สวุัฒิพงศ์ 
ผศ.ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน 
ผศ.ดร.กิตติ  ชยางคกุล 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) 9 ก.ค. 63 1 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

ดร.วรสรวง  ดวงจินดา 
20 ได้รับเกียรติบัตรในโอกาสที่ได้ร่วมรับชมรายการ Thai MOOC 

Talk ครั้งที่ 19 : Thai MOOC สัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 6 เรื่อง 
สถานการณจ์ัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง Post COVID จาก
แม่ข่าย Thai MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ  
มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคใต้ตอนบน 
โดย  ผศ.ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย 
ผศ.ปริญญา  น้อยดอนไพร 
รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ 
ผศ.ดร.อุทัย  คูหาพงศ์ 
ดร.พวงรัตน์  จินพล 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) 16 ก.ค. 63 1 

21 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินวิทย
ฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 ธ.ค. 63 3 

22 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมปฏิบัติการ MUSC STEM CENTER 
Online Workshop หลักสูตรที่ 11 
เทคนิคการใช้ Games/Applications/Simulations สำหรบัสอน 
คณิต-วิทย์ Online  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 ม.ค. 64 6 

รวม 137 
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10. นางสาวสิตา ดารา 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การวัดประเมินผลทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรอบรม           
ติวความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ม.ราชภฏัพชรบุรี 

12 เม.ย. 63 6 

2 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สพม.9 13 เม.ย. 63 1 

3 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร ภัยพิบัต ิ สพม.9 13 เม.ย. 63 1 
4 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร การลดอุบัติเหตุ สพม.9 13 เม.ย. 63 1 
5 การประเมินการคิดขั้นสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 15 เม.ย. 63 1 

6 การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ร.ร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 
อบจ.ปราจีนบุร ี

22 เม.ย. 63 1 

7 โครงการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์  
(ความน่าจะเป็นและสถิติ) 

สโมสรนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

ม.กาฬสินธุ์ 
20 – 24 เม.ย. 63 3 

8 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พ.ค. 2563 6 

9 การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 10 พ.ค. 63 12 
10 การทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 12 พ.ค. 63 1 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม 14 – 22 พ.ค. 63 45 

12 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เปิดมิติเรขาคณิต CHULA  MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31 พ.ค. 63 3 

13 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พิชิตพีชคณิต (พีชคณิตและพีชคณิต
เชิงเส้น) 

CHULA  MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31 พ.ค. 63 3 

14 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : ตรีโกณทะลุมิติ CHULA  MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 มิ.ย. 63 3 

15 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พร้อมสู้สู่แคลคูลัส CHULA  MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 มิ.ย. 63 3 

16 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น CHULA  MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 มิ.ย. 63 3 

17 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรม
ส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์เพ่ือยกระดับการศึกษาไทย ตาม
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และ สพฐ. 
25 – 26 ก.ค. 63 30 

18 การอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 ส.ค. 63 6 

19 โครงการฝึกอบรมทักษะการพูด 
ในที่สาธารณะ 

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 – 13 ก.ย. 63 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

20 หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  

สพฐ. และ สสวท. 3 – 25 ก.ย. 63 20 

21 หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผูส้อน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) 

สพฐ. และ สสวท. 7 – 29 ก.ย. 63 20 

22 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  
Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๘) รหัส 
๖๓๐๒๕ 

สพฐ. และ สสวท. 8 มี.ค. 64 20 

รวม 201 
11. นายเจตพล  ยอดทองดี 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พฒันาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ใหแ้ก่วิทยากรค่าย 1 สอวน. 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

มูลนิธิ สอวน. และสพฐ. 10-12 พ.ค. 63 22 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 2 – 3 ต.ค. 63 12 

3 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
สสวท. 

25 – 27 ม.ค. 64 20 

4 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
สสวท. 

25 – 27 ม.ค. 64 20 

รวม 74 
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12. นางสาวนงลักษณ ์ เจริญผล 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ผ่านการทดสอบออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์  ว21/2560 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

โรงเรียนบางละมุง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
28 พ.ค. 63 6 

2 ได้ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์แนวทางการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 

โรงเรียนบางละมุง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

8 มิ.ย. 63 6 

3 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์  ว21/2560 รุ่นที่ 3 

โรงเรียนบางละมุง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 

27 มิ.ย. 63 6 

4 Has successfully completed the open online noo-credit 
course มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เรื่องจำเป็นในความน่าจะ
เป็น 

CHULA MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 มิ.ย. 63 6 

5 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบ
ต้นหาความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพของนักเรียน (ระบบ WE Space) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 18 ก.ค. 63 6 

6 ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 11 ก.ย. 63 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

7 เป็นผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ทักษะการพูดในที่
สาธารณะ” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 – 13 ก.ย. 63 12 

8 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพบกหรือได้ผ่านการ
ทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต จึงมีศักดิ์และสิทธิ์ในการ
ประดบัเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพบกนี้ทุกประการ 

เสนาธิกา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

27 ก.ย. 63 3 

9 ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง โครงการฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับ
นักเรียน ยุค 5.0 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร “พัฒนา
บุคลิกภาพ สร้างภาวะผู้นำ ปลุกวินัย จริยธรรม คุณธรรม สู่
อนาคต” 

สำนักงานการท่องเที่ยว 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

26 – 28 ก.ย. 63 24 

10 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที ่65 
พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) 

คุรุสภา 16 ม.ค. 64 6 

11 ผ่านเกณฑ์การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 รหัส
หลักสูตร 639181001 

คุรสุภา 15 – 16 ม.ค. 64 12 

12 เป็นผู้ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 รหัส 63026 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
18 ม.ค. 64 12 

13 เป็นผู้ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 รหัส 63023  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
20 ม.ค. 64 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

14 เป็นผู้ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 รหัส 63024 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
21 ม.ค. 64 12 

15 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาและ
สถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ครบตาม
หลักสูตร 6 หน่วยการเรียนรู้  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

7 ก.พ. 64 15 

16 ได้ผ่านการเรียนออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทาง
ดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 เม.ย. 64 6 

รวม 150 
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13. นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การวิจัยในชั้นเรียน” 
ได้คะแนน 95% 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำภู เขต 2 

10 พ.ค. 63 12 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)     
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์    
โดยใช้ Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
14 – 22 พ.ค. 63 54 

3 การอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผ่านสื่อออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 9 ต.ค. 63 12 

4 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding 
Online for Grade 7 – 9 Teacher (C4T – 8) รหัส 63025 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
27 ม.ค. 64 20 

5 เข้าร่วมรับชมการเสวนาออนไลน์ “แนวทางการประเมินคุณภาพ
นอก ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19” โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

1 ม.ค. 64 2 

6 เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Online)” 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 เม.ย. 64 6 

รวม 106 
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14. นางสาวอรุโณทัย  ธัญญเจริญ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 
14 – 22 พ.ค. 63 45 

รวม 45 
 

15. นางนงลักษณ์  โกศรี 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง “การวัดและการประเมินผล” (ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 

20 เม.ย. 63 3 

2 ผ่านการทดสอบโครงการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ผ่าน
ระบบออนไลน์ (ความน่าจะเป็นและสถิติ) 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

20-24 เม.ย. 63 3 

3 ENGLISH FOR DAILY LIFE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
พะเยา 

21 เม.ย. 63 3 

4 การอบรมปฏิบัติการ MUSC STEM CENTRE Online Workshop 
หลักสูตรที่ 5 การออกแบบและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ โดยวิธี 
Online/Remote Interactive & Virtual Labs ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนต้น 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 8 พ.ค. 63 3 

5 การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์    
การประเมินคิดเป็นร้อยละ 95 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำภู เขต 2 

10 พ.ค. 63 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

6 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนน 100% 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 

12 พ.ค. 63 3 

7 การอบรมปฏิบัติการ MUSC STEM CENTRE Online Workshop 
หลักสูตรที่ 7 การออกแบบและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ โดยวิธี 
Online/Remote Interactive & Virtual Labs ระดบัชั้น
มัธยมศกึษาตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 15 พ.ค. 63 3 

8 การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม“SMART with 
ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint” 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 พ.ค. 63 3 

9 การอบรมปฏิบัติการ MUSC STEM CENTRE Online Workshop 
หลักสูตรที่ 8 Classroom Action Research (CAR) การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 29 พ.ค. 63 3 

10 การอบรมปฏิบัติการ MUSC STEM CENTRE Online Workshop 
หลักสูตรที่ 9 วิธีการและเทคนิคการวัดประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอน Online/Remote 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 28 มิ.ย. 63 3 

11 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : ตรีโกณทะลุมิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 63 6 
12 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 63 6 
13 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พร้อมสู้สู่แคลคูลัส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 63 6 
14 การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู

และบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่” 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 16 ธ.ค. 63 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

15 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
24 ม.ค. 64 20 

16 การอบรมปฏิบัติการ MUSC STEM CENTRE Online Workshop 
หลักสูตรที่ 11 เทคนิคการใช้Games/Applications/Simulations 
สำหรับสอนวิทย์-คณิต Online 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 30 ม.ค. 64 3 

17 การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลข
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 13-14 ก.พ. 64 14 

รวม 97 
16. นายนัธวินทร์  คมขำ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์  
โดยใช้ Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม    
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 – 22 พ.ค. 63 54 

2 การทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ในเบื้องต้น 
และความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธีตามคำแนะนำของกระทรวง
สาธารณสุขผ่านโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน (PPS MOOC) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย  

(กระจ่าง สิงหเสนี) 
21 พ.ค. 63 6 

3 แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ด้วยระบบ online 

T Dream Math 25 พ.ค. 63 6 

4 หลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ E-learning  สุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 19 มิ.ย. 63 12 



186 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

5 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร หลักสูตรการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom รุ่นที่ 1 

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย 19 มิ.ย. 63 6 

6 การอบรมวินัย และการรักษาวินัยข้าราชการครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม    
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 ส.ค. 63 6 

7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps (ระดับมัธยมศึกษา) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 28 พ.ย. 63 6 

8 
การเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด 19 และระบาดวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน 

29 ธ.ค. 63 6 

9 หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online For Grade 1-3 
Teacher (C4T-6)  รหัส 63023 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
22 ม.ค. 64 12 

10 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online For Grade 4-6 
Teacher (C4T-7) รหัส 63024 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
22 ม.ค. 64 12 

11 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online For Grade 7-9 
Teacher (C4T-8) รหัส 63025 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
22 ม.ค. 64 20 

12 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online For Grade 10-12 
Teacher (C4T-9) รหัส 63026 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
22 ม.ค. 64 20 

รวม 166 
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17. นางสาวภควดี  สิงคิ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน
สุขภาพจิต  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 ม.ค. 63 2 

2 อบรมหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดผ่าน
สื่อออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 14 ต.ค. 63 12 

3 อบรมความออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher      
(C๔T-๙) รหัส ๖๓๐๖๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
5 มี.ค. 64 20 

4 อบรมความออนไลน์ เรื่อง “นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์” 
 

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

6 มี.ค. 64 6 

รวม 40 
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18. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การวัดประเมินผลทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร
อบรมติวความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ม.ราชภฏัพชรบุร ี

12 เม.ย. 63 6 

2 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สพม.9 13 เม.ย. 63 1 

3 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร ภัยพิบัต ิ สพม.9 13 เม.ย. 63 1 
4 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร การลดอุบัติเหตุ สพม.9 13 เม.ย. 63 1 
5 การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ร.ร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 

อบจ.ปราจีนบุร ี
22 เม.ย. 63 1 

6 โครงการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์  
(ความน่าจะเป็นและสถิติ) 

สโมสรนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

ม.กาฬสินธุ์ 
20 – 24 เม.ย. 63 3 

7 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 6 

8 การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน สพป.หนองบัวลำภู 
เขต 2 

10 พ.ค. 63 12 

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 
14 – 22 พ.ค. 63 45 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

10 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เปิดมิติเรขาคณิต CHULA  MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31 พ.ค. 63 3 

11 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พิชิตพีชคณิต (พีชคณิตและพีชคณิต
เชิงเส้น) 

CHULA  MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31 พ.ค. 63 3 

12 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : ตรีโกณทะลุมิติ CHULA  MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 มิ.ย. 63 3 

13 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พร้อมสู้สู่แคลคลูัส CHULA  MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 มิ.ย. 63 3 

14 มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น CHULA  MOOC 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 มิ.ย. 63 3 

15 การอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 ส.ค. 63 6 

16 โครงการฝึกอบรมทักษะการพูด 
ในที่สาธารณะ 

ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 – 13 ก.ย. 63 12 

17 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  
C0ding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๘) รหัส ๖๓๐๒๕ 

สพฐ. และ สสวท. 8 มี.ค. 64 20 

รวม 129 
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19. นายอภิสิทธิ์  บุญจูง 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม            
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1-3 พ.ค. 63 24 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-Portfolio เพ่ือการขอเลื่อน
วิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม            
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29-30 ม.ิย. 63 16 

3 การอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบ  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  โครงการยกระดับและส่งเสริม 
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม            
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

6-7 ก.ค. 63 16 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ผ่านกลไกของเกมของเกมเรียนรู้ 

สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

16 ก.ย. 63 7 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม           
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

15 พ.ย. 63 2 

6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ยุวกาชาด
กองเกียรติยศ งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 
2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม           
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 ม.ค. 64 8 

7 การเสวนาออนไลน์ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้น
สังกัด” 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

1 มี.ค. 64 2 

รวม 75 
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20. นายจิรากร  สำเร็จ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 11 ก.ย. 63 6 

2 เป็นผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ทักษะการพูดในที่
สาธารณะ” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 – 13 ก.ย. 63 12 

3 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาและ
สถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ครบตาม
หลักสูตร 6 หน่วยการเรียนรู้  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

7 ก.พ. 64 15 

4 ได้ผ่านการเรียนออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทาง
ดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 เม.ย. 64 6 

รวม 39 
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21. นายดนัย  สุดจิตรจูล 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 อบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

7 พ.ค. 63 6 

2 อบรมออนไลน์หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำภู เขต 2 

11 พ.ค. 63 12 

3 อบรมออนไลน์หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 

12 พ.ค. 63 12 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

ร.ร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 
14 – 22 พ.ค. 63 45 

รวม 75 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 
1.  นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์ 50 
2.  นางวิไลวรรณ   กลัน่เกษร 274 
3.  นางสาววิรากร  บุญชวลิต 20 
4.  นางสาวสาวิตรี  น้อยพิทักษ์ 48 
5.  นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ์ 70 
6.  นางสาวพรวิมล  ศรีสังข์ 96 
7.  นางกมลชนก  ภาคภูมิ 137 
8.  นางสาวสิตา ดารา 201 
9.  นายจิรากร  สำเร็จ 39 
10.  นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล 150 
11.  นายศักดา  ปานรักษา 39 
12.  นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ 106 
13.  นางสาวอรโุณทัย  ธัญญเจริญ 45 
14.  นายนัธวินทร์  คมขำ 166 
15.  นายเจตพล  ยอดทองดี 74 
16.  นายพรชัย   อินทร์กล่ำ 66 
17.  นางสาวภควดี    สิงค ิ 40 
18.  นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล 129 
19.  นายดนัย  สุดจิตรจูล 75 
20.  นางนงลักษณ์  โกศรี 97 
21.  นายอภิสิทธิ์  บุญจูง 75 
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ภาพเกียรติบัตร/รางวัล/ผลงาน 
ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1. 9 
กันยายน 
2563 

การแข่งขันฝึกปฎิบัติการ
เทคโนโลยีด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

1. นายวาริศ  ชุนประเสริฐ 
2. นายยุทธพงศ์  สมสกุล 
3. นางสาวสุปวีณ์  บวรศักดิ์ถาวร 
4. นางสาวฉันทนิษฐ์  พัวจตุรพัฒน์ 
5. นายถิรพทุธ์  อุตมะ 
6. นายภูเบศ  เลิศวรไกร 
7. นางสาวดิษย์ธร  สุทธาเวศ 
8. นางสาวญาณภัทร  บุดดาเพศ 

ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.4 
ม.4 
ม.4 
ม.4 

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน 

      

2. 13 
พฤศจิกายน 

2563 

การแข่งขันประกวดตู้ปลา
ระบบนิเวศปิดจำลอง 

1. นายธีรภัทร  จินตนธรรม 
2. นายนิธิศ  พิริยสถิต 
3. นางสาวบุษกร  แจ้งจิตต์ 

ม.6 
ม.6 
ม.6 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ชมเชย 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชือ่ - สกุลครู หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1. 9 
กันยายน 
2563 

การแข่งขันฝึกปฎิบัติการ
เทคโนโลยีด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

1. นายวิธวินท์  ทองมังกร 
2. นางสาวกนกวรรณ  พานิชวงษ์ 
 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

เขา้ร่วมการแข่งขัน 
      

2. 13 
พฤศจิกายน 

2563 

การแข่งขันประกวดตู้ปลา
ระบบนิเวศปิดจำลอง 

1. นางสาวจิรัสยา  นาคราช 
2. นางสาวกุลญา  แสงทอง 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ชมเชย 
      

 
ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชือ่รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1 นางสาวสุธาทิพย์  ผลไสว 
นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์ 
นางสาวเบญจรัตน์  ปฐมสุริยะพร 
นางสาวสาลินี  เจริญศรี 

ครูดีเด่น 2563 16 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
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การพัฒนาตนเอง  
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2563 

1. นายนวัช  ปานสุวรรณ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ใช้ Bloom’s Taxanomy อย่างไร ไม่ให้เชย EDUCA2020 (ออนไลน์)  25-26 พฤศจิกายน
2563 

1.52 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงงานวิทย์แบบคิดนอกห้อง EDUCA2020 (ออนไลน์)  25-26 พฤศจิกายน
2563 

1.05 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนโครงงานออนไลน์อย่างไร :  
เพ่ือเสริมสร้างชีวิตวิถีใหม่ของพลเมืองไทย 4.0 

EDUCA2020 (ออนไลน์)  25-26 พฤศจิกายน
2563 

1.48 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์หนังสือดิจิทัลด้วย iPad EDUCA2020 (ออนไลน์) 25-26 พฤศจิกายน
2563 

0.26 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์ผลงานการจัดการเรียนรู้ด้วย AR 
และ Keynote 

EDUCA2020 (ออนไลน์) 25-26 พฤศจิกายน
2563 

0.38 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการสร้างนวัตกรรม 
STEAM4INNOVATOR (1) 

EDUCA2020 (ออนไลน์) 25-26 พฤศจิกายน
2563 

0.55 

รวม 6.44 
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2. นายวินัย  บุญชูส่ง 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 

รวม 54 
 
 

3. นายจินตพงศ์  จรดล 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกหุลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 

รวม 54 
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4.  นางสาวชญาดา  สมไพบูลย์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นด้วยระบบออนไลน์ “การเรียนออนไลน์ด้วย 
Google Classroom และ Google App” เบื้องต้น 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ยะลา (ออนไลน์) 

 15 มีนาคม 2564 8 

2. ทดสอบความรู้ออนไลน์ “นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 
(วันครู 2500) (ออนไลน์) 

 15 มีนาคม 2562 8 

รวม 16 
 

5. นายสุทธิศักดิ์  จันทร์ห้างหว้า 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 

2. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบค้นหา
ความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
(ระบบ WE SPACE)  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 18 กรกฎาคม 
2563 

6 

รวม 60 
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6. นางสาวสุธาทิพย์   ผลไสว 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. อบรม STEM ด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

 7-28 กันยายน 
2563 

24 

2. การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
คุรุสภา (ออนไลน์) 

 19 กันยายน 
2563 

3 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  
คุรุสภา (ออนไลน์) 

 16 มกราคม 
2564 

3 

4. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4-6 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

 3 กุมภาพันธ์ 
2564 

20 

5. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-3 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

2 มีนาคม 2564 20 

รวม 70 
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7. นางสาวอรวรรณ  จันทร์ฟู 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                

ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 

รวม 54 
 

 
8.  นางสาวจิรัสยา  นาคราช 

 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 

2. ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา   

โรงเรียนบางละมุง สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 

(ออนไลน์) 

 6 มิถุนายน 2563 6 

รวม 60 
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9.  นางสาวปิ่นแก้ว  กฤชแสงโชติ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง English in Action 
conversation ด้วยคะแนน ร้อยละ 85 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (ออนไลน์) 

28 พฤษภาคม 
2563 

20 

2. การทดสอบความรู้ออนไลน์แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา  โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
โรงเรียนบางละมุงจังหวัดชลบุรี  ชั่วโมง 

โรงเรียนบางละมุง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 (ออนไลน์) 

6 มิถุนายน 2563 6 

3. งานวิจัยในชั้นเรียนบนเว็บไซต์ออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

 17 กรกฎาคม 
2563 

6 

4. อบรมสะเต็ม ฟิสิกส์และโลกดาราศาสตร์ ม.ปลาย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

 7-29 สิงหาคม 
2563 

24 

5. การสร้างแบบทดสอบและจัดการสอบวิถีใหม่ Platforms Dugga (ออนไลน์) 13 มกราคม 2564 1.30 
รวม 57.30 
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10.  นางสาวปิยภรณ์  ศิริยุวสมัย 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. อบรมออนไลน์หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 พฤษภาคม 
2563 

12 

2. อบรมสะเต็มทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

 3 - 24 กันยายน 
2563 

18 

3. อบรมสะเต็มทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

  7 - 28 กันยายน 
2563 

24 

รวม 54 
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11.  นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาพ้ืนฐาน (ออนไลน์) 

 7 พฤษภาคม 
2563 

6 

2. การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 

(ออนไลน์) 

 11 พฤษภาคม 
2563 

12 

3. การทดสอบความรู้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “การสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา” 

โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 
สพป.หนองบัวลำภูเขต (ออนไลน์) 

 27 พฤษภาคม 
2563 

6 

4. การพัฒนาหลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สพม. เขต 38 (ออนไลน์) 

30 พฤษภาคม 
2563 

3 

5. การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ID Plan) 

สพม. เขต 38 (ออนไลน์) 30 พฤษภาคม 
2563 

3 

6. การพัฒนาหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active 
Learning 

สพม. เขต 38 (ออนไลน์) 31 พฤษภาคม 
2563 

6 

7. การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต “วิจัยในชั้นเรียน               
(Classroom Action Research)” 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 (ออนไลน์) 1 มิถุนายน 2563 6 

8. การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถี
ศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูใน
การสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาพ้ืนฐาน (ออนไลน์) 

2 มิถุนายน 2563 22 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

9. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3” Coding Online  
Grade 7 - 9 Teacher (C4t - 8) รหัส 63025 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

 27 มกราคม 
2564 

20 

10. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 - 6” Coding Online Grade 
4 – 6 Teacher (C4t-7) รหสั 63024 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

 6 กุมภาพันธ์ 
2564 

12 

11. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3” Coding Online Grade 
1 – 3 Teacher (C4t - 6) รหัส 63023 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

 9 กุมภาพันธ์ 
2564 

12 

12. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6” Coding Online Grade 
10 – 12 Teacher (C4t - 9) รหัส 63026 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

 14 กุมภาพันธ์ 
2564 

20 

รวม 128 
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12. นางสาวถิราพรรณ  ขำดวง 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)  
รหัส 63025 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

28 มกราคม 2564 20 

2. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)  
รหัส 63026 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ออนไลน์) 

29 มกราคม 2564 20 

รวม 40 
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13.  นางสาวภรภัทร  วงศ์สามี 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 

2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
(ออนไลน์) 

29 พฤษภาคม 
2563 

20 

3. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 Coding online for Grade 3 – 9 teacher  (C4T – 8) รหัส 
63025 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)  (ออนไลน์) 

29 มิถุนายน 2563 20 

4. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบค้นหา
ความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
(ระบบ WE SPACE)  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 18 กรกฎาคม 
2563 

6 

5. ผ่านการอบรมโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 98  ตอน Smart 
Industrial Smart Jobs ไขความลับวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยเทคโนโลยี             
ทีท่ันสมัยสู่แรงงานอุตสาหกรรมไทย 4.0 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 29 สิงหาคม 2563 6 

6. เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 กันยายน 2563 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

7. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 3 Coding Online for Grade 7 – 9 Teacher (C4T – 8) รหัส 
63025 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)  (ออนไลน์) 

20 กุมภาพันธ์ 
2564 

20 

8. มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) (ออนไลน์) 

2 มีนาคม 2564 3 

9. อบรมออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน 
The Development Learning Competency for Thai Professional 
Teachers by Using Learning Resource and Information 
Communication Technology  รหัสหลักสูตร 639181001   
เนื่องในงานวันครู  ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  (รอบที่ 5) 

คุรุสภา (ออนไลน์) 3 มีนาคม –  
3 เมษายน 2564 

12 

รวม 147 
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14.  นายบรรณรักษ์  บุญปก 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 

รวม 54 
 
 

15.  นายปิติภัทร  แก้วอินัง 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 

รวม 54 
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16.  นางสาวกุลญา  แสงทอง 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 
1–3 Coding Online for Grade 7–9 Teacher (C4T–8) รหัส 63025 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) (ออนไลน์) 

24 มกราคม 2564 20 

2. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 
4–6 Coding Online for Grade 10–12 Teacher (C4T–9) รหัส 
63026 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) (ออนไลน์) 

24 มกราคม 2564 20 

3. มิตใิหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) (ออนไลน์) 

 21 กุมภาพันธ์ 
2564 

3 

4. อบรมหลักสูตร มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง
เชิงระบบ GPAS 5  Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) (ออนไลน์) 

 4 มีนาคม 2564 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

5. อบรมออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน The Development 
Learning ompetency for Thai Professional Teachers by Using 
Learning Resource and Information Communication Technology 
รหัสหลักสูตร 639181001 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 
(รอบท่ี 3) 

คุรุสภา (ออนไลน์) 30 มกราคม – 
1 มีนาคม 2564 

12 

รวม 58 
 

17.  นางสาวเบญจรัตน์  ปฐมสุริยะพร 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 

2. การทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา COVD-19 ในเบื้องต้น 
และความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธีตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน (PPS MOOC) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา โรงเรียนพระยาประเสริฐ 

สุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) 
(ออนไลน์) 

23 พฤษภาคม 
2563 

6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

3. การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "SMART with ICT:  
การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint" (ผ่านระบบออนไลน์) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ออนไลน์) 

26 พฤษภาคม 
2563 

3 

4. ผ่านการทดสอบความรู้ “ฟิสิกส์กลศาสตร์พ้ืนฐาน” โรงเรียนบดินทรเดชา (ออนไลน์) 28 พฤษภาคม 
2563 

6 

5. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
(ออนไลน์) 

29 พฤษภาคม 
2563 

20 

6. หลักสูตรสำหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย (ออนไลน์) 20 มิถุนายน 2563 20 
7. การอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร หลักสูตรการสร้างห้องเรียน

ออนไลน์ Google Classroom รุ่นที่ 1 
สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย 

(ออนไลน์) 
23 มิถุนายน 2563 6 

8. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบค้นหา
ความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
(ระบบ WE SPACE)  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 18 กรกฎาคม 
2563 

6 

9. เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 กันยายน 2563 6 

10. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 
1–3 Coding Online for Grade 7–9 Teacher (C4T–8) รหัส 63025 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) (ออนไลน์) 

22 มกราคม 2564 20 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

11. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 
4–6 Coding Online for Grade 10–12 Teacher (C4T–9) รหัส 
63026 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) (ออนไลน์) 

23 มกราคม 2564 20 

12. มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) (ออนไลน์) 

4 มีนาคม 2564 3 

13. อบรมออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน 
The Development Learning Competency for Thai Professional 
Teachers by Using Learning Resource and Information 
Communication Technology  รหัสหลักสูตร 639181001   
เนื่องในงานวันครู  ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  (รอบท่ี 5) 

คุรุสภา (ออนไลน์) 3 มีนาคม –  
3 เมษายน 2564 

12 

รวม 182 
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18.  นายวิธวินท์  ทองมังกร 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 4 - 6 Teacher  
(C4T – 7) รหัส 63026 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) (ออนไลน์) 

8 มีนาคม 2564 20 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการตัดสินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 

สำนักงานบริหารงานความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

26-29 มีนาคม 
2564 

12 

รวม 32 
 

19.  นางสาวสาลินี  เจริญศรี 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade 7 – 9 Teacher (C4T – 8)  
รหัส 63025 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) (ออนไลน์) 

 20 กุมภาพันธ์ 
2564 

20 

2. มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบ 
การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) (ออนไลน์) 

2 มีนาคม 2564 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

3. อบรมออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน 
The Development Learning Competency for Thai Professional 
Teachers by Using Learning Resource and Information 
Communication Technology  รหัสหลักสูตร 639181001   
เนื่องในงานวันครู  ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  (รอบที่ 5) 

คุรุสภา (ออนไลน์) 3 มีนาคม –  
3 เมษายน 2564 

12 

4. อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความเข็มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  
รหัสหลักสูตร 62121 

สพฐ. (ออนไลน์)  19 มีนาคม 2564 15 

รวม 50 
 
 

20.  นางสาวกนกวรรณ  พานิชวงษ์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

2. ฟิสิกส์กลศาสตร์พ้ืนฐาน โรงเรียนบดินทรเดชา (ออนไลน์) 28 พฤษภาคม 
2563 

6 

3. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบค้นหา
ความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
(ระบบ WE SPACE)  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 18 กรกฎาคม 
2563 

6 

4. แข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล 

 9 กันยายน 2563 8 

5. อบรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) (ออนไลน์) 

7 - 28 กันยายน 
2563 

20 

6. อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 3 Coding Online for Grade 7 – 9 Teacher (C4T – 8) รหัส 
63025 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)  (ออนไลน์) 

20 กุมภาพันธ์ 
2564 

20 

7. มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) (ออนไลน์) 

2 มีนาคม 2564 3 

8. อบรมออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน 
The Development Learning Competency for Thai Professional 
Teachers by Using Learning Resource and Information 
Communication Technology  รหัสหลักสูตร 639181001   

คุรุสภา (ออนไลน์) 3 มีนาคม –  
3 เมษายน 2564 

12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

เนื่องในงานวันครู  ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  (รอบที ่5) 
รวม 131 

21.  นางสาวอุไรพร  ปิสันเทียะ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

จำนวนชั่วโมง 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(ออนไลน์) 

14 - 22 
พฤษภาคม 

2563 

54 

2. มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบ 
การจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) (ออนไลน์) 

4 มีนาคม 2564 3 

รวม 57 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล 
จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 
1.  นายนวัช ปานสุวรรณ 6.44 
2.  นายวินัย บุญชูส่ง 54 
3.  นายจินตพงศ์ จรดล 54 
4.  นางสาวชญาดา สมไพบูลย์ 54 
5.  นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า 60 
6.  นางสาวสุธาทิพย์ ผลไสว 70 
7.  นางสาวอรวรรณ จันทร์ฟู 54 
8.  นางจิรัสยา นาคราช 60 
9.  นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ 57.30 
10.  นางสาวปิยภรณ์ ศิริยุวสมัย 54 
11.  นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ 128 
12.  นางสาวถิราพรรณ ขำดวง 40 
13.  นางสาวภรภัทร วงศ์สามี 147 
14.  นายบรรณรักษ์   บุญปก 54 
15.  นายปิติภัทร แก้วอินัง 54 
16.  นางสาวกุลญา แสงทอง 58 
17.  นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร 182 
18.  นายวิธวินท ์ ทองมังกร 32 
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ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล 
จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 
19. นางสาวสาลินี เจริญศร ี 50 
20. นางสาวกนกวรรณ พานิชวงษ์ 131 
21. นางสาวอุไรพร ปิสันเทียะ 57 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 

ปีการศึกษา 2563 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชือ่-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ อื่น
 ๆ

 

      ไม่ได้ส่งแข่งขัน        

      เนื่องจากสถานการณ์        

      Covid-19        
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ผลงาน/รางวัล ของครู ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1 นางสาวกัญภร แสงมณี รับโล่รางวัล “เกียรติยศ 25 ปี -  
คนดีศรีกาญจนา”  
ประเภทครูดีเด่น ด้านวินัย และความ
ประพฤติ 

- 16 กันยายน 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

2 นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์ 
 

รับโล่รางวัล “เกียรติยศ 25 ปี -  
คนดีศรีกาญจนา”  
ประเภทครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 

- 16 กันยายน 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

3 นางสาวสุปรียา เอ่ียมศรีทอง ครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

- 
16 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
4 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี รางวัลเกียรติยศ 25 ปี คนดีศรี

กาญจนา “KPN - Chanel” 
 

- 
16 กันยายน 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

5 นายขจรศักดิ ์โท้รู้ดี รางวัลงานวิจัย “ระดับเหรียญทอง” 
งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9 

- 

31 สิงหาคม 2563 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย 
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ผลงาน/รางวัล ของสถานศึกษา ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ครูผู้รับผิดชอบ ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

      

      

    ไม่ได้ส่งแข่งขัน  

    เนื่องจากสถานการณ์  

    Covid-19  

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 



381 
 

 
การพัฒนาตนเอง  

(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2563 
1. นายศรัณย์  จันทร์แดง 

 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การ
พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) 14 – 22 พ.ค. 2563 54 

2 การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

สสวท. 
7 - 8 พ.ค. 2562 20 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
ดิจิตอลแพลตฟอร์ม DEEP ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพม.9 
 

1 ส.ค. 2563 6 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี 
กลุ่มเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

กลุ่มเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ

14 – 15 ก.ย. 2563 16 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
ภาคกลางตอนล่าง 

สิ่งแวดล้อม (SMTE) ภาคกลาง
ตอนล่าง 

5 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

23 ม.ค. 64 20 

6 การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
(C4T Plus-Python) รุ่นที่ 2 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1 มี.ค. 64 20 

รวม 136 
 

2. นางสาวกัญภร แสงมณี 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

2 การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding 
Online for Teacher Plus: C4T 
Plus-Scratch) 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

31 ต.ค. 2564 16 

รวม 16 
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3. นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พฒันา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ 
(Tool) Microsolf Team และ G 
Suite fof Education 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9-20 พ.ค.63 72 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการ
แนะแนวผ่านระบบค้นหาความชอบ
ความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการ
ประกอบอาชีพของนักเรียน (ระบบ WE 
Space) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

18 ก.ค.63 6 

3 การอบรมวินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการครูสำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 22 ส.ค.63 6 

4 การอบรมหลักสูตรแนวทางการจัด
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดผ่าน
สื่อออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ออนไลน์ 12 

5 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ 
หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ออนไลน์ 20 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พฒันา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) 
รหัส 63025 

6 
อบรม เรื่อง “การใช้แอพพิลเคชั่นเพื่อ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม (Online) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 24 เม.ย.64 6 

รวม 122 
 

4. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 อบรมหลักสูตรสร้างเสริมทักษะด้าน 
ICT สู่สังคม “SMART with ICT : การ
ออกแบบ Flat Graphic ด้วย 
PowerPoint” (ผ่านระบบออนไลน์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 26 พฤษภาคม 6 

2 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ 
รหัสหลักสูตร 62037 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

24 พฤศจิกายน 2563 20 

รวม 26 
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๕. นางสาวทวิณา ไชยยงยศ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม 
การแนะแนวผ่านระบบค้นหา
ความชอบความสนใจและการ
ตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของ
นักเรียน (ระบบ WE Space) ในพ้ืนที่
รบัผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2  

18 ก.ค. 2563 6 

2 วิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม) 

22 ก.ย. 2563 6 

3 [รุ่นที่ 2] หลักสูตรอบรมออนไลน์การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding 
Online for Grade ๗-๙ Teacher 
(C๔T – ๘) 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

27 ม.ค. 2564 20 

4 ผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครู
ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7-8 พ.ค. 
และ 

 9 ส.ค. 
2563 

20 

รวม 52 
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๖. นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที ่ 
1-3 รหัสหลักสูตร 63023 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

14 มกราคม 2564 
12 

 

2 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศกึษาปีที่  
4-6 รหัสหลักสูตร 63024 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

14 มกราคม 2564 
12 

 

3 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รหัสหลักสูตร 
63025 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

14 มกราคม 2564 
20 

 

4 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รหัสหลักสูตร 
63026 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

14 มกราคม 2564 
20 

 

5 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องใน
โอกาศงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.
2564 (รูปแบบออนไลน์) 

คุรุสภา 
16 มกราคม 2564 

12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

6 หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch 
รุ่นที่ 2 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 มีนาคม 2564 
15 

 

7 หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส
หลักสูตร 62037 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมูลนิธิ
ศุภนิมิต 

7 มีนาคม 2564 
20 

 

8 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ
การศึกษาและให้บริการข้อมูลทาง
การศกึษา สำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา รหัสหลักสูตร  
62121 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7 มีนาคม 2564 
15 

 

รวม 126 
 
๗. นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ร่วมกิจกรรม โครงการ PIM Open 
House ครั้งที่ 98 ตอน “Smart 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 29 สิงหาคม 2563 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

Industrial Smart Jobs ไขความลับ
วิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสู่แรงงานอุตสาหกรรมไทย 
4.0” ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.ณ 
Convention Hall 1 – 2 สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ  
และเดินทางศึกษาดูงาน ศูนย์การ
เรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT 
Learning Center) 

2 เกียรติบัตรการอบรมวินัยและการรักษา
วินัยข้าราชการครูสำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม) 

22 สิงหาคม2563 6 

1 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร 
การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding 
Online for teacher plus: C4T 
Plus-Scratch) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

31 ตุลาคม 2563 20 

2 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร 
การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
(Coding Online for teacher plus: 
C4T Plus- Python) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

31 ตุลาคม 2563 20 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

3 Successfully completed, received 
a passing grade, and was 
awarded this Mux Honor Code 
Certificate of completion in 
listening and speaking for 
communication 

English Certificate Program 
Mahidol University 

18 พฤศจิกายน 2563 20 

4 ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใน
การมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) 

3 ธันวาคม 2563 6 

รวม 78 
 
๘. นายรวิภาส  โคมากุล 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การเขียนโปรแกรมภาษา Python  
(Coding Online for Teacher Plus : 
 C4T Plus-Python) 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

31 ต.ค. 2563 20 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

2 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง
วิทยาการข้อมูล 
(Coding Online for Teacher Plus : 
C4T Plus – Data Science) 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1 ธันวาคม 2563 20 

3 การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding 
Online for Teacher Plus: C4T 
Plus-Scratch) 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

31 ตุลาคม 2563 20 

4 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 
7-9 Teacher(C4T -8)  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

29 มกราคม 2564 20 

5 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 
7-9 Teacher(C4T -8)  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

27 มกราคม 2564 20 

รวม 100 
 
 
 



391 
 

๙. นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ ์

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ป ีที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมหลักสูตรแนวทางการจัด
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดผ่าน
สื่อออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 9 ตุลาคม 2563 12 

2 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศกึษาปีที ่1 – 3 Coding 
Online for Grade 7 – 9 Teacher 
(C4T – 8) รหัส 63025 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
และ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

27 มกราคม 2564 20 

3 เข้าร่วมรับชมการเสวนาออนไลน์ “แนว
ทางการประเมินคุณภาพนอก ภายใต้
สถานการณ ์COVID – 19” โครงการ
ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID – 19 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

1 มีนาคม 2564 2 

รวม 34 
 



392 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์) 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 
เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

16.  นายศรัณย์  จันทร์แดง 136 
17.  นางสาวกญัภร แสงมณี 16 
18.  นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์ 122 
19.  นางสาวสุปรียา  เอ่ียมศรีทอง 26 
20.  นางสาวทวิณา ไชยยงยศ 52 
21.  นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี 126 
22.  นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง 78 
23.  นายรวิภาส  โคมากุล 100 
24.  นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ์ 34 
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ภาพเกียรติบัตร/รางวัล/ผลงาน 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2563 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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ผลงาน/รางวัล ของครู ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1 นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์ 
รางวัลเช ิดชูเก ียรติเน ื ่องในวันคร ู ประจำปี 
2564 “รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
2563 ประเภทครูผู้สอน” 

-  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(สคล.) 
 

2 
นายหริณวิทย์ กนกศิลป
ธรรม        

รางวัลเช ิดชูเก ียรติเน ื ่องในวันคร ู ประจำปี  
2564 “รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
2563 ประเภทครูผู้สอน” 

- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(สคล.) 

3 นางสาววิมลรัตน์   ภูฆัง 
รางวัลเช ิดชูเก ียรติเน ื ่องในวันคร ู ประจำปี 
2564 “รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
2563 ประเภทครูผู้สอน” 

-  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(สคล.) 

4 นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว 
รางว ัลเช ิดชูเก ียรต ิเนื่ องในว ันคร ู ประจำปี 
2564 “รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
2563 ประเภทครูผู้สอน” 

- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(สคล.) 

5 นางสาวอุไรวรรณ   ภูมั่ง 
รางวัลเช ิดชูเก ียรติเน ื ่องในวันคร ู ประจำปี 
2564 “รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
2563 ประเภทครูผู้สอน” 

-  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(สคล.) 

6 นางสาวอุไรวรรณ   ภูมั่ง   
รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นข้ารชการครูและบุคลากร
ดีเด่น “รางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 256๓” 
เนื่องในวันครู ประจำปี 2564 

-  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9. 
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7 นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี 
รางวัลเช ิดชูเก ียรติเน ื ่องในวันคร ู ประจำปี 
2564 “รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
2563  ประเภทครูผู้สอน” 

- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(สคล.) 

8 นายฐากูร  ขานตา 
รางว ัลเช ิดชูเก ียรต ิเน ื ่องในวันครู  ประจำปี 
2564 “รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
2563  ประเภทครูผู้สอน” 

-  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(สคล.) 

9 นายฐากูร  ขานตา 
โล่ประกาศเกรียรติคุณให้ไว้เพื ่อแสดงว่า ได้
ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนได้อย่างดี
เยียม ประจำปีการศึกษา 2563 

- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

10 นางจันทิรา  ผลวัฒนะ 
โล่รางวัล “เกียรติยศ 25 ปี - คนดีศรีกาญจนา” 

สาขาครูดีเดน่ด้านบริหารการศึกษา 
- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

11 นางสาวพิทยา  อ้ึงบุญชู 
โล่รางวัล “เกียรติยศ 25 ปี - คนดีศรีกาญจนา” 

สาขาครูดีเด่นด้านบริหารการศึกษา 
- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 นายพัชรพฤกษ์  สุ่มจันรัตน์ 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กับ ฯพณฯ ชวน  หลีก
ภ ั ย  ป ร ะธ าน ร ั ฐ สภา  แล ะประธ านสภา
ผ ู ้ แทนราษฎรรางว ัลคร ูผ ู ้ เส ียสละในการ
ปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ในฐานะส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการสภา
นักเรียน 

- 30 มกราคม 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

13 นายพัชรพฤกษ์  สุ่มจันรัตน์   

ร ับรางว ัล “เก ียรต ิยศ ๒๕ ปี – คนดีศรี
กาญจนา” ประเภทบุคลากรผู้มีคุณูปการแก่
โรงเรียนจาก พณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุก
ผาสุก องคมนตรี 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 นายพัชรพฤกษ์  สุ่มจันรัตน์   

นำนักเรียนจิตอาสา (ปลาดาว) รับรางวัล 
“เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรีกาญจนา” จิต

อาสา (ปลาดาว) 
จาก พณฯ พลอากาศเอกชลิต  

พุกผาสุก องคมนตรี 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

15 นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กับ ฯพณฯ ชวน  
หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภา
ผู ้แทนราษฎรรางวัลคร ูผ ู ้ เส ียสละในการ
ปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในฐานะส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการ
สภานักเรียน 

- 30 มกราคม 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

16 
นายหริณวิทย์ กนกศิลป
ธรรม        

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กับ ฯพณฯ ชวน  
หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภา
ผู ้แทนราษฎรรางวัลครูผ ู ้ เส ียสละในการ
ปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ในฐานะส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการ
สภานักเรียน 

- 30 มกราคม 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ผลงาน/รางวัล ของครู ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

17 นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง 
รับรางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรีกาญจนา” 
ประเภทบุคลากรผู ้มีคุณูปการแก่โรงเรียนจาก 
พณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

18 
นายหริณวิทย์ กนกศิลป
ธรรม        

รับรางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรีกาญจนา” 
ประเภทด้านวิชาการ  พณฯ พลอากาศเอก ชลิต 
พุกผาสุก องคมนตรี 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

19 นางญาติกร  มณีวงษ์ 
รับรางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรีกาญจนา” 
ประเภทบุคลากรผู ้มีคุณูปการแก่โรงเรียนจาก 
พณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

20 นางสาววิมลรัตน์   ภูฆัง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้ให้ไว้เพื่อนแสดงว่า  
“นางสาววิมลรัตน์  ภูฆัง”  โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกว ิทยาล ัย นครปฐม (พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งาน
แสดงนวัฒกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการ
จัดการความรู้ ครั้งที่  ๙ กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย  

- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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การพัฒนาตนเอง  
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2563 

1. นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ออนไลน์) 

7 พฤษภาคม 2563 6 ชั่วโมง 

2. 

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 
62037 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย (ออนไลน์) 
15 พฤษภาคม 2563 20 ชั่วโมง 

3. 
การอบรบวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
หอประชุม 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 

22 สิงหาคม 2563 6 ชั่วโมง 

4. 
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เรียนก่อน รู้ก่อน
กับหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

10 ตุลาคม 2563 6 ชั่วโมง 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

๕ โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

26-27 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง 

6. 
การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินวิทย

ฐานะครูและบุคลากรทางการศกึษาแนวใหม่ 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
16 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง 

7. เรียนออนไลน์หลักสูตร โควิด 19 และระบาดวิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ออนไลน์ 
https://learningcovid.ku.ac.th/ 

28 ธันวาคม 2563 6 ชั่วโมง 

8 
โครงการสัมมนาหัวข้อ Geo-Literacy ปลุกจิตสำนึกสร้าง

พลเมืองอย่างไรให้มากกว่ารู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สวนสุนันทา 

ออนไลน์ Google meet 
21 มีนาคม 2564 3 ชั่วโมง 

รวม 56 ชั่วโมง 
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3. นางสาวพิทยา  อ้ึงบุญชู 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 

19 )ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

7 พฤษภาคม 2563 3 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC)ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการ
เรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอบรม 
นครปฐม (อบรมออนไลน์) 

14 – 22 พฤษภาคม 
2563 

54 ชั่วโมง 

3 อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

22 สิงหาคม 2563 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 
62037 

สพฐ.  
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

(อบรมออนไลน์) 

 
9 มีนาคคม 2564 

 
20 ชั่วโมง 

5 การอบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ
การศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 

สพฐ. (อบรมออนไลน์) 9 มีนาคคม 2564 1๕ ชั่วโมง 

รวม 98 ชั่วโมง 
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4. นางจันทิรา ผลวัฒนะ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน
สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
๖ ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนด้วยกราฟฟิก  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๑๒ ชั่วโมง 

3 
ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

27 ธันวาคม 2563 
๑๐ ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฎิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรืทาง
วิชาชีพ (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ เรื ่องการพัฒนาการ
เรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ GooGle Classroom  

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 
นครปฐม 

14-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๕๔ ชั่วโมง 

 
5 คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๐ ชั่วโมง 

๖ 
ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๒ ชั่วโมง 

๗ 
ผ่านการอบรมออนไลน์วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

ไวรัส COVID 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

อุบลราชธานี 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๖ ชั่วโมง 
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๘ แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ผ่านสื่อออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๑๒ ชั่วโมง 

รวม ๑๒๒ ชั่วโมง 
 
4. นางญาติกร  มณีวงษ์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การเดินสวนสนาม 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกหุลาบมัธยม) 
๑๔ กุภาพันธ์ 256๓ ๘ ชั่วโมง 

2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาสื่อการสอนด้วยกราฟิก 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 
๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๒ ชั่วโมง 

3 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการส่งเสริมการแนะแนว

ผ่านระบบค้นหาความชอบความสนใจ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 
๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ๘ ชั่วโมง 

4 ทักษะการพูดในที่สาธารณะ 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๒ ชั่วโมง 

5 
คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน 2020 KPN TO BE 

NUMBER ONE COVER DANCE AUDITION เยาวชน
ต้นแบบ เต้นต้านยา กาญจนาภิเษกฯ 

รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ๘ ชั่วโมง 

6 
วิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกหุลาบมัธยม) 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๘ ชั่วโมง 
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7 
สัมมนาวิชาการ ‘ HOW TO เปลี่ยนห้องเรียนอย่างไร 

ภายใต้สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง’ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
๒๐ มีนาคม๒๕๖๔ ๘ ชั่วโมง 

รวม ๖๔ ชั่วโมง 
 
๕.  นางสาวภูษณิศา    รุ่งปลาทอง 
 

ที ่ เรื่อง หนว่ยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
ได้ผ่านการอบรมออนไลน์เรื่อง Active Learning 

โรงเรียนบ้านโนนประทายสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 

เขต 2 (อบรมออนไลน์) 

18 เมษายน 2563 
 6 ชั่วโมง 

2 ได้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (อบรมออนไลน์) 

7 พฤษภาคม 2563 
6 ชั่วโมง 

3 ผ่านการทดสอบ วัดความรอบรู้เรื่อง  
“การประกันคุณภาพการศึกษา” 

โรงเรียนบ้านโคลดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 

(อบรมออนไลน์) 

11 พฤษภาคม 2563 
๓ ชั่วโมง 

4 ผ่านการทดสอบ วัดความรอบรู้หลักสูตร 
“กฎหมายในชีวิตประจำวัน” 

 
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 

(อบรมออนไลน์) 

16 พฤษภาคม 2563 
๓ ชั่วโมง 

5 ผ่านการทดสอบวัดความรอบรู้ด้วยระบบออนไลน์ 
 วิชาชาวค่าย 

สมาคมสโมสรวชิรนาคา 
(อบรมออนไลน์) 

28 เมษายน 2563 
๓ ชั่วโมง 
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ที ่ เรื่อง หนว่ยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

6 ผ่านการทดสอบวัดความรอบรู้เบื้องต้น หบักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 (อบรมออนไลน์) 

6 เมษายน 2563 
 ๓ ชั่วโมง 

8 ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง คุณธรรม
จริยธรรมสำหรังข้าราชการครู 

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 1 (อบรมออนไลน์) 

19 พฤษภาคม 2563 
๓ ชั่วโมง 

9 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ไวรัส COVID–19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

(อบรมออนไลน์) 

7 เมษายน 2563 
 ๓ ชั่วโมง 

10 ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 (อบรมออนไลน์) 

27 มีนาคม 2563 
๓ ชั่วโมง 

 
11 

ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ 
หลักสูตรชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

โรงเรียนบ้านป่ายางใต ้(อบรมออนไลน์) 15 พฤษภาคม 2563 
๓ ชั่วโมง 

12 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การวิจัยชั้นเรียน” โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ (อบรมออนไลน์) 15 พฤษภาคม 2563 ๓ ชั่วโมง 
13 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการศึกทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DlTV) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์

เขต 2 (อบรมออนไลน์) 

9 พฤษภาคม 2563 
๓ ชั่วโมง 

14 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 1 (อบรมออนไลน์) 

9 พฤษภาคม 2563 
๓ ชั่วโมง 



438 
 

ที ่ เรื่อง หนว่ยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

15 ได้ผ่านการทดสอบออนไลน์เรื่องประวัติศาสตร์จังหวัด
ภูเกต็ 

โรงเรียนกระทู้วิทยา (อบรมออนไลน์) 5 กรกฎาคม 2563 
๓ ชั่วโมง 

16 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่อง สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 
(อบรมออนไลน์) 

9 พฤษภาคม 2563 
๓ ชั่วโมง 

17 ได้ผ่านการทดสอบออนไลน์ หลักสูตรทักษะครูในศตวรรษ
ที่ 21 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

(อบรมออนไลน์) 

17 เมษายน 2563 
 ๓ ชั่วโมง 

 
18 

ไดผ้่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

(อบรมออนไลน์) 

18 เมษายน 2563 
 

๓ ชั่วโมง 

 
19 

ได้ผ่านการทดสอบความรู้ในออนไลน์ เรื่องพลเมืองดิจิทัล
ในศตวรรษที่ 21 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด 

จังหวัดสระบุรี (อบรมออนไลน์) 

30 เมษายน 2563 
 ๓ ชั่วโมง 

20 ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะ วิทยาการคำนวณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 2 

(อบรมออนไลน์) 

29 เมษายน 2563 
 ๓ ชั่วโมง 

รวม 63 ชั่วโมง 
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๖. นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม        

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์เรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารงานอาชีพ 
(เกียรติบัตรเลขที่ วช.อบ.BBRIWG-CE000833/2563) 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 
(อบรมออนไลน์) 

5 พฤษภาคม 2563 6 ชั่วโมง 

2 

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 

(COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
(เกียรติบัตรเลขที่ ศพก.สพฐ.ศธ.04005/ว

454/445723/2563) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (อบรมออนไลน์) 

7 พฤษภาคม 2563 6 ชั่วโมง 

3 
การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน 

(เกียรติบัตรเลขที่ E8RIIO-CE002231) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 

(อบรมออนไลน์) 
11 พฤษภาคม 2563 12 ชั่วโมง 

4 

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) 
(เกียรติบัตรเลขที่ course-v1:IPST+CS002+2020-2) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อบรม

ออนไลน์) 

15 พฤษภาคม 2563 20 ชั่วโมง 

5 

ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการ
เรียนรู้รายบุคคล (Habitscan – Types of Learners) 

รหัสหลักสูตร 628181076 
(เกียรติบัตรเลขที่ L62/016-083) 

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา 
จำกัด 

(อบรมออนไลน์) 
19 พฤษภาคม 2563 14 ชั่วโมง 

๖ 
English in Action Conversation (เกียรติบัตรเลขที่ 

IZZWP0-CE002945) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

(อบรมออนไลน์) 
27 พฤษภาคม 2563 20 ชั่วโมง 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

๗ 

ศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้
เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for 
Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 หรือ DEEP (คำสั่งโรงเรียนเลขท่ี 148/2563) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

20 พฤษภาคม 2563 3 ชั่วโมง 

8 
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 
(เกียรติบัตรเลขที่ 28714-2-56222) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย (อบรมออนไลน์) 
14 กรกฎาคม 2563 20 ชั่วโมง 

9 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ครูต้นกล้าวิจัย 

(คำสั่งโรงเรียนเลขท่ี 237/2563) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
20 สิงหาคม 2563 6 ชั่วโมง 

10 
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู สำหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(คำสั่งโรงเรียนเลขที่ 240/2563) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

22 สิงหาคม 2563 6 ชั่วโมง 

11 
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

(คำสั่งโรงเรียน ที่ 404/2563) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
26-27 พฤศจิกายน 2563 12 ชั่วโมง 

12 
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาแนวใหม่ (เกียรติบัตร และคำสั่งโรงเรียน ที่ 
421/2563) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

16 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง 

13 
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ

ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (C4T – 8) (เกียรติบัตรเลขท่ี 
course-v1:IPST+CS030+2021-3) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อบรม

ออนไลน์) 

22 กุมภาพันธ์ 2564 20 ชั่วโมง 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

รวม 148  ชั่วโมง 
 
 
๗. นายพัชรพฤกษ์  สุ่มจันรัตน์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 เข้าร่วมประชุม “กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย” 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
อาคาร สพฐ.๕   ชั้น ๑๐ 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๘ ชั่วโมง 

2 เข้าร่วมประชุม “กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย” 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
อาคาร สพฐ.๕   ชั้น ๒ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๘ ชั่วโมง 

3 เข้าร่วมอบรม “วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู 
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๘ ชั่วโมง 

4 เข้าร่วมอบรม “สมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรระเบียบแถวยุว
กาชาด” 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ๑๙,๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๖ ชั่วโมง 

รวม ๔๐ ชั่วโมง 
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๘. นางสาววิมลรัตน์   ภูฆัง 
  

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

๑ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

อบรมออนไลน์ 2  มีนาคม  2564 12 ชั่วโมง 

๒ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

อบรมออนไลน์ 2   มีนาคม  2564 12 ชั่วโมง 

๓ การจดัการเรยีนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 

อบรมออนไลน์ 2   มีนาคม  2564 20 ชั่วโมง 

๔ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 

อบรมออนไลน์ 2   มีนาคม  2564 20 ชั่วโมง 
 

๕ หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รหัส

หลักสูตร 62037 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
อบรมออนไลน์ 

7   มีนาคม  2564 20 ชั่วโมง 

๖ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศด้านจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทาง
การศึกษาสำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อบรมออนไลน์ 

7   มีนาคม  2564 15 ชั่วโมง 

รวม ๙๙ ชั่วโมง 
 
 
 
 



443 
 

๙. นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยา 
การคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที ่1-3 
Coding Online for Grade 1-3 Teacher 

(C4T-6) รหัส 63023 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อบรมออนไลน์ 

22 มกราคม 2564 12 ชั่วโมง 

2 

อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยา 
การคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 
Coding Online for Grade 4-6 Teacher 

(C4T-7) รหัส 63024 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อบรมออนไลน์ 

22 มกราคม 2564 12 ชั่วโมง 

3 

อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยา 
การคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for 

Grade 7-9 Teacher (C4T-8) รหัส 63025 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อบรมออนไลน์ 

22 มกราคม 2564 20 ชั่วโมง 

4 

อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยา 
การคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที ่4-6 Coding Online for 

Grade 10-12 Teacher (C4T-9) รหัส 63026 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อบรมออนไลน์ 

22 มกราคม 2564 20 ชั่วโมง 

รวม 64 ชั่วโมง 
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๑๐. นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว 
 

ที ่ เรื่อง หนว่ยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

๑ 

การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)  
รหัส 63026 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อบรมออนไลน์ 

https://learn.teacherpd.ipst.ac.th 

30 มกราคม 2564 20 ชั่วโมง 

๒ 

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รหัสหลักสูตร 62037 

Word Vision Foundation of 
Thailand 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) อบรมออนไลน์ 
www.ThaiSafeSchools.com 

30 มกราคม 2564 
 

20 ชั่วโมง 

รวม ๔๐ ชั่วโมง 
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๑๑. นางสาวอุไรวรรณ   ภูม่ัง 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ทีพั่ฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ เรื่องการพัฒนาการเรียน

การสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom 

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก

สวนกุหลาบมัธยม) อบรมออนไลน์ 

14 – 22 พฤษภาคม 2563 54 ชั่วโมง 

2 ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์  
จำนวน 20 ชัว่โมง 

 เรื่อง English in Action Conversation 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

อบรมออนไลน์ 

28 พฤษภาคม 2563 20 ชั่วโมง 

3 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
รหัสหลักสูตร 62037 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย 
อบรมออนไลน์ 

17 กรกฏาคม 2563 20 ชั่วโมง 

๔ 
อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู สำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งานพัฒนาบุคลากร  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
22 สิงหาคม 2563 ๖ ชั่วโมง 

๕ 

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รหัสหลักสูตร 62037 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย อบรมออนไลน์ 
30 มกราคม 2564 20 ชั่วโมง 

๖ 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 

Teacher (C4T-8) รหัส 63025 จำนวน 20 ชั่วโมง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อบรมออนไลน์ 

30 มกราคม 2564 20 ชั่วโมง 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

๗ 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 
Teacher (C4T-9) รหัส 63026 จำนวน 20 ชั่วโมง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อบรมออนไลน์ 

30 มกราคม 2564 

20 ชั่วโมง 

รวม 160 ชั่วโมง 
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๑๒. นายฐากูร  ขานตา 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

10 
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีที 1 – 3 Coding Online for Grade 7-

9 Teacher (C4T – 8) รหัส 63025 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อบรมออนไลน์ 

30 มกราคม 2564 20 ชั่วโมง 

11 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีที 4-6 Coding Online Grade 10-12 

Teacher (C4T-9) รหัส 63026 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อบรมออนไลน์ 

30 มกราคม 2564 20 ชั่วโมง 

12 
โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลด

ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 

World Vision Foundation of 
Thailand มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย อบรมออนไลน์ 
30 มกราคม 2564 20 ชั่วโมง 

รวม ๖0 ชั่วโมง 
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๑3. นางศิรินาถ   สุขแสน 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 Coding ทักษะแห่งโลกอนาคต Starfish Academyและ Starfish Labz 
3 เมษายน ๒๕๖๓ 

 
2 ชั่วโมง 

2 Critical Thinking Classroom Desing Starfish Academy และStarfish Labz 3 เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 

3 Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ 
โรงเรียนบ้านปลาดาว 
และStarfish Labz 

3 เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 

4 การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน Starfish Academy และStarfish Labz 3 เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 
5 เยาวชน กู้ภัย Covid-19 มหาวิทยาลัยมหิดล และ Starfish Labz 3 เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 
6 เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่ Starfish Academy  แล Starfish Labz 3 เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 
7 พ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู Starfish Academy และStarfish Labz 3 เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 

๘ 
สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญ

อย่างไร่ 

สำนักงานสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและ 

Starfish Labz 
3 เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 

๙ Ariyasacca Based Learning (ABL) 
สำนักงานสอนศลีธรรมมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ 
Starfish Labz 

3 เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 

๑๐ การเป็นครใูนศตวรรษท่ี 21 Starfish Academy และStarfish Labz 3 เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 
๑๑ วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง Starfish Academy และStarfish Labz ๕ เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 
๑๒ การคิดและการตัดสินใจ Starfish Academy และStarfish Labz ๕ เมษายน ๒๕๖๓ 2 ชั่วโมง 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

๑๓ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ เรื่องการพัฒนาการ
เรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 
นครปฐม 

14-22 พฤษภาคม 2563 54 ชั่วโมง 

๑๔ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สพฐ และ สสวท 3 กุภาพนัธ์ 256๔ 20 ชั่วโมง 
รวม ๙๘ ชั่วโมง 
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๑๔. นางสาวนิตยา   เซ่งเซี่ยง 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ เรื่องการพัฒนาการ
เรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม อบรมออนไลน์ 

14-22 พฤษภาคม 2563 54 ชั่วโมง 

2 
เข้ารับการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  

22 สิงหาคม 2563 6 ชั่วโมง 

3 
สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู Starfish AcademyและStarfish Labz 

อบรมออนไลน์ 
14 ตุลาคม 2563 2 ชั่วโมง 

4 
ทำไม?ถึงต้องตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน Starfish AcademyและStarfish Labz 

อบรมออนไลน์ 
14 ตุลาคม 2563 2 ชั่วโมง 

 

5 
อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย อบรมออนไลน์ 

29 มกราคม 2564 20 ชั่วโมง 

รวม ๘๔ ชั่วโมง 
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๑๕. นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
เข้ารับการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
22 สิงหาคม 2563 6 ชั่วโมง 

2 
สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู Starfish AcademyและStarfish Labz 

อบรมออนไลน์ 
14 ตุลาคม 2563 2 ชั่วโมง 

3 
ทำไม?ถึงต้องตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน Starfish AcademyและStarfish Labz 

อบรมออนไลน์ 
14 ตุลาคม 2563 2 ชั่วโมง 

 

4 
เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 

พ.ศ.2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 

22 กันยายน 2563 
 

8 ชั่วโมง 

5 
อบรมออนไลน์หลักสูตรโควิด 19 และระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกสรศาสตร์ 

อบรมออนไลน์ 
28 ธันวาคม 2563 6 ชั่วโมง 

6 
เข้าร่วมอบรมทางวิชาการเนื่องในวันครูครั้งที่ 64 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

อบรมออนไลน์ 
22 มกราคม 2564 8 ชั่วโมง 

7 
“การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างฉลาดสำหรับ

ประชาชน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

อบรมออนไลน์ 
31 มกราคม 2564 4 ชั่วโมง 

รวม ๓๖ ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 
เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

๑ นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์ 56 ชั่วโมง 
๒ นางสาวพิทยา  อ้ึงบุญชู 98  ชั่วโมง 
๓ นางจันทิรา  ผลวัฒนะ ๑๒๒ ชั่วโมง 
๔ นางญาติกร  มณีวงษ์ ๖๔ ชั่วโมง 
๕ นางสาวภูษณิศา    รุ่งปลาทอง ๖๓ ชั่วโมง 
๖ นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม        148  ชั่วโมง 
๗ นายพัชรพฤกษ์  สุ่มจันรัตน์ ๔๐ ชั่วโมง 
๘ นางสาววิมลรัตน์   ภูฆัง ๙๙ ชั่วโมง 
๙ นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา 64 ชั่วโมง 

๑๐ นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว ๔๐ ชั่วโมง 
๑๑ นางสาวอุไรวรรณ   ภูมั่ง ๑๖๐ ชั่วโมง 
๑๒ นายฐากูร  ขานตา ๖๐ ชั่วโมง 
๑๓ นางศิรินาถ   สุขแสน 98  ชั่วโมง 
๑๔ นางสาวนิตยา   เซ่งเซ่ียง ๘๔ ชั่วโมง 
๑๕ นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี ๓๖ ชั่วโมง 
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ภาพเกียรติบัตร/รางวัล/ผลงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

“รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563   ประเภทครูผู้สอน” 
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นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์ รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

“รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563   ประเภทครูผู้สอน” 
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นายหริณวิทย์ กนกศิลปะธรรม รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

“รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563   ประเภทครูผู้สอน” 
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นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

“รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563   ประเภทครูผู้สอน” 
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นางสาวอุไรวรรณ   ภูมั่ง รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

“รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563   ประเภทครูผู้สอน” 
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นายฐากรู  ขานตา รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

“รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563   ประเภทครูผู้สอน” 
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นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

“รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563   ประเภทครูผู้สอน” 
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 นางสาวอุไรวรรณ   ภูมั่ง  รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นข้ารชการครูและบุคลากรดีเด่น “รางวัลครูดีเด่น ปกีารศึกษา 256๓” 

เนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

“รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563   ประเภทครูผู้สอน” 
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นางจันทิรา  ผลวัฒนะ โล่รางวัล “เกียรติยศ 25 ปี - คนดีศรีกาญจนา” สาขาครูดีเด่นด้านบริหารการศึกษา  

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
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นายพัชรพฤกษ์  สุ่มจันรัตน์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กับ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย  

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

รางวัลครูผู้เสียสละในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ในฐานะส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการสภานักเรียน 30 มกราคม 2563 
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นายพัชรพฤกษ์  สุ่มจันรัตน์  รับรางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรีกาญจนา”  

ประเภทบุคลากรผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียน 

จาก พณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
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นำนักเรียนจิตอาสา (ปลาดาว) รับรางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรีกาญจนา” จิตอาสา (ปลาดาว) 

จาก พณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
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นายฐากูร  ขานตา โล่ประกาศเกรียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนได้อย่างดีเยียม  

ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
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นางสาวภูษณิศา    รุ่งปลาทอง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กับ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย  

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

รางวัลครูผู้เสียสละในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ในฐานะส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการสภานักเรียน 30 มกราคม 2563 
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นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กับ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย  

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

รางวัลครูผู้เสียสละในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ในฐานะส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการสภานักเรียน 30 มกราคม 2563 
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นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม โล่รางวัล “เกียรติยศ 25 ปี - คนดีศรีกาญจนา” สาขาครูดีเด่นด้านบริหารการศึกษา  

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
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นางสาวภูษณิศา    รุ่งปลาทอง  โล่รางวัล “เกยีรติยศ 25 ปี - คนดีศรีกาญจนา” สาขาครูดีเด่นด้านบริหารการศึกษา  

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
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นางญาติกร  มณีวงษ์ โล่รางวัล “เกียรติยศ 25 ปี - คนดีศรีกาญจนา” สาขาครูดีเด่นด้านบริหารการศึกษา  

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
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นางสาวพิทยา  อึ้งบุญชู โล่รางวัล “เกียรติยศ 25 ปี - คนดีศรีกาญจนา” สาขาครูดีเด่นด้านบริหารการศึกษา  

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้ให้ไว้เพ่ือนแสดงว่า  “นางสาววิมลรัตน์   ภูฆัง”   โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานแสดงนวัฒกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย

และการจัดการความรู้ ครั้งที่  ๙  

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ปีการศึกษา 2563 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชัน้ หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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ผลงาน/รางวัล ของครู ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1 นาย ธีรเสฏฐ์ ธนปัญญาทิพย์ 
 

รางวัลเหรียญเงิน งานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 9 

11 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น รางวัลครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กิจกรรม “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2563 

16 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 9 

3 นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ รางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

- 16 มกราคม 2563 คุรุสภา 

4 นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่มไข่ รางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

 16 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 9 
5 นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ รางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี  

คนดศีรีกาญจนา” ประเภทครู
ดีเด่น ด้านบริหารการศึกษา 

 

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
6 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน - 16 มกราคม 2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

7 นางสาวสุรีพันธ์  ผลเจริญ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน - 16 มกราคม 2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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8 นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน - 16 มกราคม 2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

9 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  
ปีการศกึษา 2563 

“ประเภทครูผู้สอน” 

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”  
ปีการศึกษา 2563 

16 มกราคม 2564 สำนักเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
 

10 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ โล่ประกาศเกียรติคุณ  
ครูผู้เสียสละในการปฏิบัติงาน  
เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ในฐานะส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กิจการสภานักเรียน 

  

- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วทิยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 

11 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ สำเร็จการฝึกหลักสูต "จิตอาสา๙๐๔  
“หลักสูตรพ้ืนฐาน”  (ภาค ๑) 
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ 

- 31 ตุลาคม 2563 หน่วยราชการในพระองค์ 

12 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน  
หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 
“ระดับประเทศ” รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง เรื่อง “4 กลยุทธ์ 
9 วิถี เบญจวิถี วิถีกาญจนา” การ
บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

- 16 มกราคม 2563 สำนักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
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การพัฒนาตนเอง  
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2563 

 
1.  นายเอกอุดม   ทองเกษม 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์( 4 ชม.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดอุบลราชธานี 

10 เมษายน 2563 
 

4 

2 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  7 มีนาคม 2564 

20 

3 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สถาบันส่งวเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  7 มีนาคม 2564 

20 

รวม 44 ชั่วโมง 
 
2.  นายธนู   อยู่สำราญ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ออกแบบการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

13-14 พฤษภาคม
2563 

16 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

2 การอบรมความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย 

13 กันยายน 2563 20 

3 การอบรมสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 30 ต.ค. 2563 2 
4 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีซึมเศรา้) กรมสุขภาพจิต 2 พ.ย.2563 2 
5 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง กรมสขุภาพจิต 2 พ.ย.2563 1 
6 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา) กรมสขุภาพจิต 2 พ.ย.2563 1 
7 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด กรมสุขภาพจิต 2 พ.ย.2563 2 
8 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด (กรณีศึกษา) กรมสุขภาพจิต 3 พ.ย.2563 1 
9 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) กรมสุขภาพจิต 3 พ.ย.2563 1 

10 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเกมและคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต 3 พ.ย.2563 1 
11 การอบรมการให้การปรึกษาครอบครัว กรมสุขภาพจิต 3 พ.ย.2563 1 
12 การอบรมการให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ กรมสุขภาพจิต 5 พ.ย.2563 2 
13 การอบรมการให้การปรึกษาทางโทรศพัท์ กรมสุขภาพจิต 5 พ.ย.2563 1 
14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 

24 ม.ค.2563 3 

รวม 45 ชั่วโมง 
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3.  นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 เป็นกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

สทศ. 1 – 2 กุมภาพันธ์ 
 2563 

12 

2 การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนบนเว็บไซต์ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

17 กรกฎาคม 2563 6 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบค้นหาความชอบ
ความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียน  
(ระบบ WE Space) 

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ 18 กรกฎาคม 2563 6 

รวม  24 ชั่วโมง 
 
4.  นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่มไข่ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 อบรมและทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 7 เมษายน 2563 3 

2 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ร่วมกับมูลนิธิศุภ

นิมิตรแห่งประเทศไทย 

7 พฤษภาคม 2563 4 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านระบบ
ออนไลน์ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

14-22 พฤษภาคม 
2563 

54 

4 อบรมหลักพุทธศาสนา “การพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนา(Priciples of Self 
Development in Buddhism)” 

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22-26 พฤษภาคม 
2563 

15 

5 อบรมออนไลน์ “หลักการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ” เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี่ 13 กันยายน 2563 3.30 
6 อบรมหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 
11-12 ตุลาคม 2563 12 

7 อบรมหลักสูตรการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง
ของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานร่วมกับธนาคารออมสิน 

13-15 พฤศจิกายน 
2563 

28 

8 อบรมออนไลน์ “หลักคิดออกแบบการสอนโครงงานสะเต็ม” เพาะพันธุ์ปัญญา อะคาเดม่ี 23 พฤศจิกายน 
2563 

3 

รวม 
122.30 
ชั่วโมง 

 
5.  นายยุทธนา  จันนา 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดหลักสูตรโรงเรียนวิยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 13 สิงหาคม 2563 8 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 17 มกราคม 2563 8 
3 อบรมนักศึกษาวิชาทหารและจิตอาสาป้องกันสาธารณภัย กรม นศท. 6 สิงหาคม 2563 8 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

4 งานเวทีแห่งการเรียนรู้ ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา ครั้งที่ 2 มหาลัยมหิดล 22 มกราคม 2563 8 
5 เยี่ยมบ้านนักเรียน บ้านนักเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2563 8 

รวม 40 ชั่วโมง 
 
6.  นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 
9 พฤษภาคม 2563 3 

2 ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การวิจัยในชั้นเรียน” 
 

โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 
15 พฤษภาคม 2563 3 

3 ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ชมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 
15พฤษภาคม 2563 3 

4 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร ทักษะครูใน
ศตวรรษท่ี 21 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

17 พฤษภาคม 2563 3 

5 ได้ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับ 
ข้าราชการครู 

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 
19 พฤษภาคม 2563 3 

6 ได้ผ่านการทดสอบประเมินผลออนไลน์ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ทำ PLC บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 

โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 
20 พฤษภาคม 2563 3 

7 ได้ผ่านการวัดความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น “เศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ 

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 
24 พฤษภาคม 2563 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

8 เป็นผู้ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for 
Grade 7-9 Teacher (C4T-8) รหัส 63025  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
27 มกราคม 2564 20 

9 ผ่านการอบรมบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

4 เมษายน 2564 3 

10 ผ่านการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องในวันจักรี 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอชาติตระการ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชาติ

ตระการ 
6 เมษายน 2564 3 

11 เข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 3 เรื่อง 
พระมหาสมณานุสรณ์ : พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาว
ชิรณาณวโรรส กบัการศึกษาไทย 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
8 เมษายน 2564 3 

12 ได้ผ่านการทดสอบออนไลน์ เรื่อง “จุดเน้น และนโยบายด้านการศึกษา” สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ 

9 เมษายน 2564 3 

13 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์ เรื่อง “หลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ” 

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

4 เมษายน 2564 3 

14 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เลย เขต 2 

5 เมษายน 2564 3 

15 ผ่านหลักสูตร “ครูยุคดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) โรงเรียนอนุบาหนองแค (วัดใหญ่วัน
นาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 

18 เมษายน 2564 3 

16 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง “ การประกันคุณภาพการศึกษา” 
 

โรงเรียนบ้านโคลด 
18 เมษายน 2564 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

17 ได้เข้ารว่มโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ประจำปีงบประมาณ พงศ.2564 
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) 

18 เมษายน 2564 3 

รวม 68 ชั่วโมง 
 
 
7.  นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 
2562 “ระดับประเทศ” รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง “4 กลยุทธ์ 9 วิถี 
เบญจวิถี วิถีกาญจนา” การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

16 มกราคม  2563 - 

2 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจำปีการศึกษา  2563  สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(สคล.) 

16 มกราคม  2563 - 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

3 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 73022017 – 003 หลักสูตร “การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก (Computer  Graphic)” 

งานคอมพิวเตอร์   โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก

สวนกุหลาบมัธยม) 

3 – 4 มีนาคม 2563 12 

4 ได้รับรางวัล ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

24 ธันวาคม  2563 8 

5 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล ้า  (สคล. )  มหาว ิทยาล ัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

16 มกราคม  2564 - 

6 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2546 
(รูปแบบออนไลน์) 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม  2564 8 

7 ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 – 3” Coding Online for 
Grade 1 – 3 Teacher (C4T-6) รหัส 63023 จำนวน 12 ชั่วโมง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

23 มกราคม  2564 12 

8 ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 – 6” Coding Online for 
Grade 4 – 6 Teacher (C4T-7) รหัส 63024 จำนวน 12 ชั่วโมง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

23 มกราคม  2564 12 

9 ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3” Coding Online for Grade 
7 – 9 Teacher (C4T-8) รหัส 63025 จำนวน 12 ชั่วโมง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

23 มกราคม  2564 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

10 ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6” Coding Online for Grade 
10 – 12 Teacher (C4T-9) รหัส 63026 จำนวน 12 ชั่วโมง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

23 มกราคม  2564 12 

11 ผ่านการศึกษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ เรื่อง “การเรียนรู้ สู้ภัย COVID-
19” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

กระทรวงศึกษาธิการ 

1 กุมภาพันธ์ 2564 8 

12 ผ่านการอบรม หลักสูตร “สร้างคลิปออนไลน์ง่าย ๆ ด้วย kineMaster EP 2” มูลนิธ อดุมพร – สมศักดิ์ (เซ่ียงใช่) 
ศักดิ์พรทรัพย์ 

13 กุมภาพันธ์ 2564 3 

13 ผ่านการอบรม หลักสูตร “สื่อกระดาษหรรษา ตอนที่  2” มูลนิธ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซ่ียงใช่) 
ศักดิ์พรทรัพย์ 

13 กุมภาพันธ์ 2564 3 

14 ผ่านการอบรม หลักสูตร โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC 
ระเบิดใน ..เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 2 ประสบการณ์ และบทเรียนจาก
โรงเรียนสาธิตพัฒนา (บริบทของโรงเรียนในสังกัด สช.)” 

มูลนิธ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซ่ียงใช่) 
ศักดิ์พรทรัพย์ 

20 กุมภาพันธ์ 2564 3 

15 ผ่านการอบรม หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (Creativity-based Learning)” 

มูลนิธ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซ่ียงใช่) 
ศักดิ์พรทรัพย์ 

20 กุมภาพันธ์ 2564 3 

16 ผ่านการอบรม หลักสูตร “Active Learning – Competency – PLC ตอนที่ 2 
การเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย” 
 

มูลนิธ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซ่ียงใช่) 
ศักดิ์พรทรัพย์ 

20 กุมภาพันธ์ 2564 3 

17 ผ่านการอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร” มูลนิธ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซ่ียงใช่) 
ศักดิ์พรทรัพย์ 

27 กุมภาพันธ์ 2564 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

18 ผ่านการอบรม หลักสูตร “พิชิตสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ง่ายด้วยมือเรา” มูลนิธ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซ่ียงใช่) 
ศักดิ์พรทรัพย์ 

27 กุมภาพันธ์ 2564 3 

19 ผ่านการอบรม หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะทางวิทย์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาด้วยกิจกรรม cooking” 
 

มูลนิธ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซ่ียงใช่) 
ศักดิ์พรทรัพย์ 

27 กุมภาพันธ์ 2564 3 

20 ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  “หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส
หลักสูตร 62037” 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย 

8 มีนาคม 2564 20 

21 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
สำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
ครบตามหลักสูตร 6 หน่วยการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงการพัฒนา 15 ชั่วโมง)  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

8 มีนาคม 2564 15 

22 ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  “หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส
หลักสูตร 62037” 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิต 

แห่งประเทศไทย 

8 มีนาคม 2564 20 

รวม 163 ชั่วโมง 
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8.  ว่าที่ ร้อยตรี อรรถพล  ฤทธิ์คำรพ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ทีพ่ัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชัว่โมง 

1 ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร   
“ผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓๐ กรกฎาคม ถึง 

 ๑ สิงหาคม 2563 
๓๐ 

2 
การอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
รร. กภน. 

๒๒ สิงหาคม 2563 ๗ 

3 การฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา ๙๐๔  “หลักสูตรพื้นฐาน”   
(ภาค ๑) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ 

หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ 
๑๙ - ๓๑  

ตุลาคม 2563 
๒๐๐ 

4 เข้ารับการอบรบในหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน 

คุรุสภา ๑๖ มกราคม 2564 
๑๒ 

 
5 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 
สนง. ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ๑๖ มีนาคม 2564 ๗ 

รวม 256 ชั่วโมง 
 
 
9.  นายธีรเสฏฐ์ ธนปัญญาทิพย์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ทีพ่ัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชัว่โมง 

1 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน 

13 กุมภาพันธ์ 2564 20 

2 อบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) ม.ต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1 เมษายน 2564 20  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ทีพ่ัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชัว่โมง 

3 อบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) ม.ปลาย  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1 เมษายน 2564 20 

รวม 60 ชั่วโมง 
 
10. นางสาวสุรีพันธ์  ผลเจริญ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

7 พฤษภาคม 2563 4 ชม. 

2 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ 
(Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 พฤษภาคม2563 4 ชม. 

3 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ ร่วมกับ 
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

7 มิถุนายน 2563 20 ชม. 

4 การอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 สิงหาคม 2563 6 ชม. 

5 "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 กันยายน 2563 2 ชม. 

6 การอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดผ่านสื่อ
ออนไลน์ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

14 ตุลาคม 2563 12 ชม. 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

7 การอบรมหลักสูตรการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์
เชื่อมโยง ของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ ธนาคารออมสิน 

13-15 พฤศจิกายน 
2563 

24 ชม. 

8 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 
 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม 2564 3 ชม. 

9 ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 6 มีนาคม 2564 - 

10 ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และครูมัธยมศกึษาปีที่ 4-6 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

7 มีนาคม 2564 40 

11 ผ่านการอบรมหลักสูตร 62121  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
สำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

8 มีนาคม 2564 16 

รวม 
131 
ชั่วโมง 
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11. นางสาวชลธิชา  แพทองคำ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 การอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนเบื้องต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 23 เมษายน 2563 2 
2 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
7 พฤษภาคม 2563 4 

3 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ 
(Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 พฤษภาคม 2563 4 

4 การอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 สิงหาคม 2563 6 

5 การทดสอบวัดความรู้ “พ้ืนฐานงานกราฟิก” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 25 ธันวาคม 2563 1 

6 การร่วมกิจกรรมวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564  
 

คุรุสภา 16 มกราคม 2564 4 

7 การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 (STEM EDUCATION) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก 22 มกราคม 2564 1 

8 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Google Apps for Education เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนออนไลน์ 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
สพม.เขต 9 

23 มกราคม 2564 1 

9 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส
หลักสูตร 62037 

สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

26 มกราคม 2564 20 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวน
ชั่วโมง 

10 การศึกษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ เรื่อง “การเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19” 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

30 มกราคม 2564 1 

11 การศึกษาและการทดสอบความรู้ เรื่อง “การเรียนการสอนแบบออนไลน์  
E-lerning” ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

1 กุมภาพันธ์ 2564 1 

12 การประชุมให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2564 
 

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครปฐม 17 มีนาคม 2564 5 

รวม 50 ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2563 

 
ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 
1 นายเอกอุดม  ทองเกษม 44 
2 นายธนู  อยู่สำราญ 45 
3 นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ 24 
4 นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่มไข่ 122.30 
5 นายยุทธนา  จันนา 40 
6 นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม 68 
7 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น 163 
8 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ 256 
9 นายธีรเสฏฐ์ ธนปัญญาทิพย์ 60 

10 นางสาวสุรีพันธ์  ผลเจริญ 131 
11 นางสาวชลธิชา  แพทองคำ 50 

รวม 1,003.30 ชั่วโมง 
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ภาพเกียรติบัตร/รางวัล/ผลงาน 
 

 
รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “ระดับประเทศ” รางวัลระดับเหรียญทองแดง  

เรื่อง “4 กลยุทธ์ 9 วิถี เบญจวิถ ีวิถีกาญจนา” การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
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รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 

 



495 
 

 
รางวัลเหรียญเงิน งานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 9 
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รางวัล ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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การฝึกหลักสูตร "จิตอาสา๙๐๔  “หลักสูตรพื้นฐาน”  (ภาค ๑) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ 
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รางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี คนดีศรีกาญจนา” ประเภทครดูีเด่น ด้านบริหารการศึกษา 
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500 
 

 



501 
 

 



502 
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การพัฒนาตนเอง  
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 16 พ.ค. 2563 – 15 พ.ค. 2564) 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

1 นางรัชนี  รัตนะ อบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล Covid-19 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7 พ.ค. 2563 6  

  Electronic Training CEFR สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 27 พ.ค. 2563 6  
  วินัยข้าราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม(พระตำหนัก 
สวนกุหลาบมัธยม) 

11 ส.ค. 2563 6  

  สอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 
CEFR 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 15 ส.ค. 2563 6  

  วิทยากร English Environmental 
Integrated Camp 

WE PATH / โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม(พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม) 

15-17 พ.ย. 2563 21  

  จัดประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม(พระตำหนัก        
สวนกุหลาบมัธยม) 

16 ธ.ค. 2563 2  

  จัดประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

Online meeting by 
Zoom 

8 ม.ค. 2564 2  

  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ม.6/11 (EP) 

Online meeting by 
Zoom 

31 ม.ค. 2564 2  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

  จัดประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

Online meeting by 
Zoom 

19 ก.พ. 2564 2  

  จัดประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

Online meeting by 
Zoom 

12 มี.ค. 2564 2  

2 นางสาวสมพิศ       
บัวงาม 

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือใน 
google classroom 

งานคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

22 พ.ค. 2563 3  

โครงการสอบวัดผลทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา 
ประจำปี 2563 

สถาบันภาษาอังกฤษ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15 ส.ค. 2563 3 

 

Using English as a Medium of 
Instruction: Challenges and 
Opportunities for teaching and 
learning in the Thai context 
Webinar 

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 16 ม.ค. 2564 2 

 

ยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ภาษาอังกฤษ(ระดับมัธยมศึกษา) 

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 23 ม.ค. 2564 3 
 

  Post-Covid19: Challenges and 
Opportunities for using 

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 30 ม.ค. 2564 2 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

technology in English-medium 
instruction (EMI) classrooms 
Webinar 
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบใหม่ที่เน้นการสอนแบบ
ออนไลน์กับสื่อคุณภาพจาก
ต่างประเทศ: Compass Publishing 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว) 

3 ก.พ. 2564 2 

 

3 นายถิรายุ  ใหญ่เจริญ
ยิ่ง 

Introduction to the Oxford 
Placement Test #1 

Oxford University Press 18 มิ.ย. 2563 2  

 

 Using English as a Medium of 
Instruction: Challenges and 
Opportunities for teaching and 
learning in the Thai context 
Webinar 

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 16 ม.ค. 2564 2 

 

Cambridge Primary Grammar 
and Writing Skills 1-6 Webinar 

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 23 ม.ค. 2564 1.30 
 

ยกระดับการจัดการเรียนรู้          
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา) 

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 23 ม.ค. 2564 3 
 



506 
 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

Post-Covid 19: Challenges and 
Opportunities for using 
technology in English-medium 
instruction (EMI) classrooms 
Webinar 

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 30 ม.ค. 2564 2 

 

4 
นางจารุพร   
 ลิขิตที่รุ่งเรือง 

การวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และครูพ่ีเลี้ยง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 มิ.ย. 2563  
3  

 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียนและแนวปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยนครปฐม (พระตำหนัก       
สวนกุหลาบมัธยม) 

26  มิ.ย. 2563 3 

 

 
 การอบรมวินัยและรักษาวินัย

ข้าราชการครู 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก  
วิทยาลัย นครปฐม(พระ
ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22  ส.ค. 2563  
6  

 
 CEFR Online English for Thai 

Teacher Online 
CEFR teacher Online 17-18 มี.ค. 2564 12 

 

 
 ประชุมชี้แจงรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2 เมษายน 2564 3 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

5 นางลูกจันทร์   
ภูวัฒนานนท์ 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
การแนะแนวผ่านระบบค้นหา
ความชอบความสนใจและการ
ตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของ
นักเรียน(ระบบWE Space) .ในความ
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค ๒ 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 18 ก.ค. 2563 6  

 
 ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการ

จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผ่านสื่อออนไลน์  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

6 ต.ค. 2563 12 
 

 

 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ๖๒๑๒๑ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ
การศึกษาและการให้ข้อมูลทาง
การศึกษาสำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ (e-learning)ครบตาม
หลักสูตร 6 หน่วยการเรียนรู้ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 มี.ค. 2564 15 ออนไลน์ 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

 

 เข้าร่วมรับชมการบรรยาย แนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใต้สถานการณ์ COVID -19:การ
ตรวจเยี่ยมออนไลน์ วันที่ 5 มีนาคม 
2564 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่าน
ทางช่องทาง Facebook Live:สมศ. 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

5 มี.ค. 2564 90 นาที ออนไลน์ 

 

 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบออนไลน์
เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 

ร.ร.อนุบาลบ้านแพ้ว(วัน
คร2ู500) 

6 มี.ค. 2564 2 ออนไลน์ 

 
 ผ่านการอบรมบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 

ระบบดูแลละช่วยเหลือนักเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 

4 เม.ย. 2564 2 ออนไลน์ 

 

 ผ่านการศึกษา ออนไลน์และการ
ทดสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “หลวงพ่อวัดไร่
ขิง มิ่งมงคล คนสามพราน” 

วัดไร่ขิงพระอามรามหลวง 
ร่วมกับ กศน. สามพราน
สำนักงาน กศน. จังหวัด
นครปฐม 

29 มี.ค. 2564 2 ออนไลน์ 

 
 ผ่านการอบรมหลักสูตรพุทธศาสน

ศึกษาออนไลน์ เรื่อง”หลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 

7 เม.ย. 2564 2 ออนไลน์ 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

 
 ผ่านการอบรม “ชีวิตวิถีใหม่ละความ

ฉลาดทางดิจิทัล” (New Normal 
Life and DigitalQuotient) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 เม.ย. 2564 6 ออนไลน์ 

 
 การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม(online)  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 เม.ย. 2564 6 ออนไลน์ 

       
       
6 นางสาวสิรินทร์ 

ปานแม้น 
การอบรมวินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการครู สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม (พระตำหนัก       
สวนกุหลาบมัธยม) 

 
22 ส.ค. 2563 

 
6  

 

 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ 
Active Learning สู่การสร้าง
นวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการ
คิดข้ันสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps 
(ออนไลน์) สำหรับระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

14 พ.ย.  2563 

 
 

3  

 

 การยกระดับคุณภาพและพัฒนา
ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) 
ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps และการเรียนรู้แบบ

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) เขตดุสิต ก 
รงุเทพมหานคร 

15 พ.ย.  2563  
 
 

3 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Active Learning) (ออนไลน์)สำหรับ
ระดับมัธยมศึกษา 

 

 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง 
“หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู
และบุคลากรทางการศึกษา     แนว
ใหม”่ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 ธ.ค. 2563  
3 

 

 
 การอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ “จาก
แนวคิดสู่ห้องเรียน” 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

28 มี.ค. 2564  
3 

 

 
 การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม(online)  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 เม.ย. 2564 6  

7 นางสาววันดี  เมือง
แก้วฟ้า 

อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรม
ส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์
เพ่ือยกระดับการศึกษาไทย ตามแผน
บูรณาการพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ีนฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา/โรงแรงเมธาวลัย 
เพชรบุรี 

25-26 ก.ค. 2563 16  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

 

 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ 
Active Learning สู่การสร้าง
นวัตกรรมทางภาษา ด้วยระบบการคิด
ชั้นสูงเชิงระบบ GPRS 5 Steps 
(ออนไลน์) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ 

14 พ.ย. 2563 6  

 

 การกระตุ้นระดับคุณภาพและพัฒนา
ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ
(Coding)ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง
เชิงระบบ GPRS 5 Steps และการ
เรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยเอง 
(Active Learning) (ออนไลน์) 
สำหรับระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ 

15 พ.ย. 2563 6  

 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู
และบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 ธ.ค. 2563 3  

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง    การ
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่าน
ผู้เรียนโดยใช้ระบบ CEFR เป็นฐาน 

บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น 
จำกัด (มหาชน)/ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย นครปฐม 

19 ธ.ค. 2563 6  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

 
 การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม(online)  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 เม.ย. 2564 6  

8 
นางชญาดา  สุวรรณา
ลัย 

อบรมออนไลน์ “การออกแบบการ
เรียนการสอนแบบยอนกลับ 
(Backward Design)” 

MU Mooc 8 เม.ย. 2563 4.5  

  
อบรมออนไลน์ “Listening and 
Speaking for Communication” 

MU Mooc 15 เม.ย. 2563 15  

  
อบรมออนไลน์ “มหากาพย์ อังกฤษ 
อัพเกรด: โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ และ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4” 

Chula Mooc 30 เม.ย. 2563 6  

  

อบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online 
for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)” 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7 พ.ค. 2563 12  

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การ
พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โดย
ใช้ Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก   
วิทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14-22 พ.ค. 2563 54  



513 
 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

 
 อบรมออนไลน์ “มหากาพย์ อังกฤษ 

อัพเกรด : ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง รุ่นที่ 
4” 

Chula Mooc 30 พ.ค. 2563 6  

 

 อบรม “วินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการครู” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก  
วิทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

22 ก.ย. 2563 6  

 
 อบรม “ทักษะการพูดในที่สาธารณะ” โรงเรียนกาญจนาภิเษก   

วิทยาลัย นครปฐม (พระ
ตำหนักสวนกหุลาบมัธยม) 

12-13 ก.ย. 2563 12  

 
 อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์

การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแนวใหม่” 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 ธ.ค. 2563 3  

 

 อบรม “โครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับ 
มูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

20 ม.ค. 2564 20  

 
 อบรม “การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศ
ทางการศึกษา สำนักทดสอบ

16 มี.ค. 2564 15  

https://bit.ly/certificate16Dec
https://bit.ly/certificate16Dec
https://bit.ly/certificate16Dec
https://ebet.obec.go.th/courses/T001/index.php?id_session=0
https://ebet.obec.go.th/courses/T001/index.php?id_session=0
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

การจบการศึกษาและให้บริการข้อมูล
ทางการศึกษาสำหรับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)”  

ทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

9 นางสุภาพร   
ศรีภุมมา 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
การแนะแนวผ่านระบบค้นหา
ความชอบความสนใจและการ
ตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของ
นักเรียน(ระบบWE Space) .ในความ
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค ๒ 

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ 18 ก.ค. 2563 6  

  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
แบบ Active Learning สู่การสร้าง
นวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการ
คิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps 
(ออนไลน์) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) 

14 พ.ย. 2563 6  

  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การยกระดับคุณภาพและพัฒนา
ครผูู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) 

สถาบันพฒันาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) 

15 พ.ย. 2563 6  

https://ebet.obec.go.th/courses/T001/index.php?id_session=0
https://ebet.obec.go.th/courses/T001/index.php?id_session=0
https://ebet.obec.go.th/courses/T001/index.php?id_session=0
https://ebet.obec.go.th/courses/T001/index.php?id_session=0
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps และการเรียนรู้แบบ
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Active Learning) (ออนไลน์) 
สำหรับระดับมัธยมศึกษา 

 

 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินวิทย
ฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวใหม่ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 ธ.ค. 2563 3 

 

 
 การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม(online)  

คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 เม.ย. 2564 6  

10 นางสาวสุภารัตน์  
คงวัง 

ผ่านการอบรมเรื่อง Reading 
Comprehension I  

Page Kru Orasa 8 มี.ค. 2564 8  

  ผ่านการอบรมเรื่อง Present Simple 
Tense 4 

Wat Kia Tia School 8 มี.ค. 2564 8 
 

  ผ่านการอบรมเรื่อง การวัดและการ
ประเมินผลทางการศึกษา 

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 8 มี.ค. 2564 8 
 

  ผ่านการอบรมเรื่อง Question 
Words 

Wat Kia Tia School 8 มี.ค. 2564 8 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

  ผ่านการอบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
การดำเนินงานสื่อการสอน 

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จ
ณรงค์ 

11 มี.ค. 2564 8 
 

  ผ่านการอบรมเรื่อง การใช้งาน 
Google Apps For Education ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
อุบลราชธานี 

15 มี.ค. 2564 8 
 

11 นางสาวศุทรา  
เอมโอษฐ์ 

สร้างวิดีโอแอนมิเมชั่นสวยๆด้วย 
Powtoon 

บริษัทโฟคัลพลัส จำกัด 8 ส.ค. 2564 6  

  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ 
Active Learning ่การสร้างนวัตกรรม
ทางภาษาด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง
เชิงระบบ GPAS 5 Steps  (ออนไลน์) 
สำหรับระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  
(ออนไลน์) 

31 ต.ค. 2564 3 

 

  การยกระดับคุณภาพและพัฒนา
ครูผู้สอนวิทยาการคำนวน ( Coding) 
ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps (ออนไลน์) สำหรับ
ระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  
(ออนไลน์) 

1 พ.ย. 2564 3 

 

12 นางสาวทัศนีย์  
ศรีเที่ยง 

เข้าร่วมอบรมเสวนาออนไลน์แนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใตส้ถานการณโควิด-19 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

1 มี.ค. 2564 12 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

  เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานฯ 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

4 มี.ค. 2564 12 
 

13 นายกิตติพร 
นันต๊ะภาพ 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ทักษะการพูดในที่
สาธารณะ” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม (พระตำหนัก      
สวนกุหลาบมัธยม) 

12 - 13 ก.ค. 
2563 

12  

  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 
(Induction Period) ของเครือข่าย
ภาคกลางตอนล่าง รุ่นที่ 4 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3-4 ต.ค. 2563 12 

 

14 นางสาวดลนภา      
ใจกล้า 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง    การ
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่าน
ผู้เรียนโดยใช้ระบบ CEFR เป็นฐาน 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิริน
ธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

19 ธ.ค. 2563 6  

  ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับ 
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

23 มี.ค. 2564 20 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

  การประชุมเสวนาและรับฟังความ
คิดเหน็ เรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย 
สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

5 เม.ย. 2564 3 
 

15 นางสาวณัชชารีย์ 
ร่มโพธิ์ธารทอง 

การอบรมวินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการครู สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม (พระตำหนัก      
สวนกุหลาบมัธยม) 

22 ส.ค. 2563 8 
 

  โครงการค่ายคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

โรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม (พระตำหนัก       
สวนกุหลาบมัธยม) 

29 ก.ย. 2563 4 
 

  PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศโรงเรียนกาจนา 
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 

7 ต.ค. 2563  
 

2  

  งานนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
นานาชาติ (SUIC) 

8 ธ.ค. 2563  
8 

 

  PLC กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศโรงเรียนกาจนา 

12 มี.ค. 2564  
 

2 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 

16 นางสาวนุชนาฏ  
ราชบวร 

ทักษะการพูดในที่สาธารณะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

12-13 ก.ย. 2563 12 
 

  เข้าร่วมอบรมการสอนภาษาเยอรมัน
ออนไลน์ 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 05-10 ต.ค. 2563 12 
 

  เข้าร่วมค่ายภาษาเยอรมัน
ระดับประเทศ 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
ณ  เขาหลัก จังหวัดพังงา 

14-22 พ.ย. 2563 40 
 

17 นางสาวพิชญ์วรัญ 
เลาหรุ่งพิสิฐ 

อบรมออนไลน์เรื่อง เกมส์เคลื่อนไหว
ร่างกายในขณะสอนออนไลน์ 

สถาบันเกอเธ่แห่งประเทศ
ไทย 

20 พ.ค. 2563 1 
 

  อบรมออนไลน์เรื่อง บทนำสู่การสอน
ออนไลน์ผ่าน Zoom 

สถาบันเกอเธ่แห่งประเทศ
ไทย 

27 พ.ค. 2563 1 
 

  อบรมออนไลน์เรื่อง การจำลองการ
สอนภาษาเยอรมัน 
ออนไลน์แบบสอนสด (แบบเรียน 
Klasse) 

สถาบันเกอเธ่แห่งประเทศ
ไทย 

8 มิ.ย. 2563 1 
 

 

  อบรมออนไลน์เรื่อง สื่อการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติมภายใต้เงื่อนไขการเว้น
ระยะห่าง 

สถาบันเกอเธ่แห่งประเทศ
ไทย 

31 ก.ค. 2563 1 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

  อบรมออนไลน์เรื่อง การสอนโดยใช้
สื่อการสอน Klasse A2 ตอน 1  

สถาบันเกอเธ่แห่งประเทศ
ไทย 

11 ก.ย. 2563 1.30 
 

  อบรมออนไลน์การสอนโดยใช้สื่อการ
สอน Klasse A2 ตอน 2 

สถาบันเกอเธ่แห่งประเทศ
ไทย 

2 ต.ค. 2563 1.30 
 

  การฝึกอบรมออนไลน์ ครูสอน
ภาษาเยอรมัน DLL4  Aufgaben, 
Übungen, Interaktion 

สถาบันเกอเธ่แห่งประเทศ
ไทย 

14 ต.ค. 2563 – 
16 ก.พ. 2564 

32  

  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน
เทศกาลคริสต์มาสของประเทศ
เยอรมนี 

สถาบันเกอเธ่แห่งประเทศ
ไทย 

28 พ.ย. 2563 7  

   อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมความเป็นครู หลักสูตร “ครู
สอนธรรม(คสธ.)” 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 12 – 13 ธ.ค. 
2563 

16 
 

  อบรมโครงการสอนภาษาเยอรมันผ่าน
บทเพลงโควิด-19 

คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 ธ.ค. 2563 
3 
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18 นางสาวรนิสา    
ศรีไสยเพชร 

อบรมหัวข้อ หลักสูตรแนวทาง
การจัดกจิกรรมลูกเสือ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 ต.ค. 2563 
12   

  อบรมหัวข้อ การออกแบบ
กิจกรรมห้องเรียนภาษาจีน
สำหรับเด็กประถม 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ 

17 ม.ค. 2564 
31 ม.ค. 2564 

4   

 
 อบรมหัวข้อ โครงการสัมมนา

เทคนิคการสอนภาษาจีนในชั้น
เรียนระดับมัธยมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

20 ม.ค. 2564 
3  

 

 
 อบรมหัวข้อ โครงการติวฟิต พิชิต 

PAT 7.4 
สถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

30 ม.ค. 2564 
6. 30  

 

 
 เข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ แนว

ทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

17 ก.พ. 2564 
3  

 

 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
และการควคุมชั้นเรียน 

บริษทันานมีบุ๊คส์ จำกัด 
21 ก.พ. 2564 

2  
 

 
 อบรมหัวข้อ การออกแบบ

กิจกรรมห้องเรียนภาษาจีน
สำหรับเด็กมัธยม 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ 

21 ก.พ. 2564 
28 ก.พ. 2564 

4  
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ที ่
ชื่อ –นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) 

หมายเหตุ 

18 นางสาวรนิสา    
ศรีไสยเพชร 

อบรมหัวข้อ พัฒนายกระดับทักษะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับ
บุคลากรด้านภาษาจีน 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

6,13,20,27 ก.พ. 
2564 

6,13,20,27 มี.ค. 
2564 

24 

 

19 นายจรินทร์  
ภูกระโทก 

หลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรม
ลูกเสือต้านยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

14 ต.ค. 2563 12  

  การออกแบบกิจกรรมห้องเรียน
ภาษาจีนสำหรับเด็กประถม (1) 小

学汉语课堂活动设计 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) 

17 ม.ค. 2564 6 

 

  การออกแบบกิจกรรมห้องเรียน
ภาษาจีนสำหรับเด็กประถม (2) 小

学汉语课堂活动设计 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) 

31 ม.ค. 2564 6 

 

  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาจีนและการควบคุมชั้นเรียน 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 21 ก.พ. 2564 2 
 

  การออกแบบกิจกรรมห้องเรียน
ภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยม (2) 中

学汉语课堂活动设计 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) 

28 ก.พ. 2564 6 

 



523 
 

  นวตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วัน
ครู 2500) 

6 มี.ค. 2564 3 
 

 
 
 

ที่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

20 นางสาวฐิตินันท์ 
เชฏฐกุล 

วัดความรู้เรื่องหลักสูตรวิจัย 
ในชั้นเรียน 

อบรมออนไลน์ด้วยตนเอง 
จัดโดย สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 

12 พ.ค. 2563 3  

  อบรมทักษะการพูดและการ
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยนครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12-13 ก.ย. 2563 12  

  หลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 ต.ค. 2563 12  

  โครงการสัมมนาเทคนิคการสอน
ภาษาจีนในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลำปาง 

20 ม.ค. 2564 3  

  การออกแบบกิจกรรมห้องเรียน
ภาษาจีนสำหรับเด็กประถม (1) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) 

17 ม.ค. 2564 3  
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  การออกแบบกิจกรรมห้องเรียน
ภาษาจีนสำหรับเด็กประถม (2) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) 

31 ม.ค. 2564 3  

  การออกแบบกิจกรรมห้องเรียน
ภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยม (2) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) 

28 ก.พ. 2564 3  

  แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-
19 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ) 

17 ก.พ. 2564 3  

 
 

ที่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

20 นางสาวฐิตินันท์ 
เชฏฐกุล 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาจีนและการควบคุมชั้นเรียน 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 21 ก.พ. 2564 2 
 

  การออกแบบกิจกรรมห้องเรียน
ภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยม (1) 

อบรมออนไลน์โดยสถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) 

21 ก.พ. 2564 3 
 

  การออกแบบกิจกรรมห้องเรียน
ภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยม (2) 

อบรมออนไลน์โดยสถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) 

28 ก.พ. 2564 3 
 

  อบรมวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยนครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

26-28 เม.ย. 2564 24 
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21 นางภัทรปพร   
ผาสุขมูล 

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สพฐ. / อบรมออนไลน์ 7 พ.ค. 2563 3  

  การอบรมเชิงปฏิบัติงานและการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยใช้ Google Classroom 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)      

14 – 22 
พ.ค. 2563 

54 

 

  ทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สระบุรี / อบรมออนไลน์ 

8 มิ.ย. 2563 2 
 

  กิจกรรมแนะแนว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
/ อบรมออนไลน์ 

8 มิ.ย. 2563 2 
 

 
 

ที่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

21 นางภัทรปพร   
ผาสุขมูล 

MICRO-CREDENTIALS (MC) และ
การศึกษาออนไลน์กับความเป็นไปได้
ในยุคปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  / อบรมออนไลน์ 

10 มิ.ย. 2563 2 
 

  คุณธรรม จริยธรรมสำหรับ 
ข้าราชการครู 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
/ อบรมออนไลน์ 

15 มิ.ย. 2563 2 
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  "วาโชกุ" อาหารญี่ปุ่นในเอเชีย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  / 
อบรมออนไลน์ 

11 ก.ค. 2563 2 
 

  การใช้โปรแกรมการนำเสนอ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  / 
อบรมออนไลน์ 

27 ธ.ค. 2563 2 
 

  การใช้งาน Google Classroom  
เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนด้วย
บทเรียนออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 / อบรม
ออนไลน์ 

27 ธ.ค. 2563 2 
 

  งานวิจัยในชั้นเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 / อบรม
ออนไลน์ 

27 ธ.ค. 2563 2 
 

  ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 / 
อบรมออนไลน์ 

27 ธ.ค. 2563 2 
 

  คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 / 
อบรมออนไลน์ 

30 ธ.ค. 2563 2 
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ที่ ชื่อ -นามสกลุ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

21 นางภัทรปพร   
ผาสุขมูล 

การดำเนินงานด้านระเบียบงาน 
สารบรรณ 

วิทยาลัยการอาชีพ 
บำเหน็จณรงค์ / อบรมออนไลน์ 

3 ม.ค. 2564 2 
 

  หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล 
Digital Literacy 

สำนักงาน กศน. จังหวัด
สมุทรสาคร / อบรมออนไลน์ 

4 ม.ค. 2564 2 
 

  การจดัการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร / อบรมออนไลน์ 

4 ม.ค. 2564 2 
 

  การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง
เชิงระบบ GPAS 5 steps 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)  / 
อบรมออนไลน์ 

28 ก.พ. 2564 4 
 

  แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา / 
อบรมออนไลน์ 

1 มี.ค. 2564 4 
 

  การใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม(online)  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

24 เม.ย. 2564 6  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

 
ที ่ ชื่อ  -   นามสกลุ จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 
1.  นางรัชนี  รัตนะ 67 
2.  นางสาวสมพศิ  บัวงาม 15 
3.  นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง 10.30 
4.  นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง 27 
5.  นางลูกจันทร์  ภูวัฒนานนท์ 54.30 
6.  นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น 24 
7.  นางสางสุภาพร  ศรีภุมมา   27 
8.  นางสาววันดี   เมืองแก้วฟ้า 43 
9.  นางชญาดา  สุวรรณาลัย 153 
10.  นางสาวสุภารัตน์ คงวัง 48 
11.  นางสาวศุทรา เอมโอษฐ์ 12 
12.  นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 24 
13.  นายกิตติพร นันต๊ะภาพ  24 
14.  นางสาวดลนภา ใจกล้า 29 
15.  นางสาวณัชชารีย์    ร่มโพธิ์ธารทอง 24 
16.  นางสาวนุชนาฏ ราชบวร 64  
17.  นางสาวรนิสา   ศรีไสยเพชร 58.30  
18.  นายจรินทร์ ภูกระโทก 35 
19.  นางสาวฐิตินันท์ เชฏฐกุล 72 
20.  นางสาวพิชญ์วรัญ เลาหรุ่งพิสิฐ 65 
21.  นางภัทรปพร  ผาสุขมูล 97 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ปีการศึกษา 2563  

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1. 5-9 ต.ค. 2563 การแข่งขันประกวดสื่อ
ภาษาเยอรมัน 
 

1.นายคเชนทร์ ชมวงศ์  
2.นายเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย  
3.นายเฉลิมวุฒิ วุฒินนทร์  
4.นางสาวกัณฑมณี เกตุแก้ว 

6/8 สมาคมครูภาษา 
เยอรมันแห่งประเทศ
ไทย และสถาบันเก
อเธ่ประเทศไทย 

รองชนะเลิศอันดับ
หนึ่ง 

    / 

 

2.  5-9 ต.ค. 2563 การแข่งขันการเขียน
เรียงความภาษาเยอรมัน 

1. นายภัทรกร พันธ์คล้า 6/8 
 

สมาคมครูภาษา 
เยอรมันแห่งประเทศ
ไทย และสถาบันเก
อเธ่ประเทศไทย 

รางวัลชมเชย 

    / 

 

3. 5-9 ต.ค. 2563 การแข่งขันการวาดภาพ 
 

1. นางสาวกัณฑมณี เกตุแก้ว  
2.นางสาวเขมขนิษฐ์ ตั้งตุลย
ทรพัย์  
3.นางสาวกฤติยา กุศลมหาโชค 
4.นางสาวพศรินทร์ ตรีไพชยนต์
ศักดิ์ 

6/8 สมาคมครู
ภาษาเยอรมันแห่ง
ประเทศไทย และ
สถาบันเกอเธ่ประเทศ
ไทย 

รองชนะเลิศอันดับ
สอง 

    / 
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4.  5-9 ต.ค. 2563 การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศที่ใช้
ภาษาเยอรมัน 

1. นายวชิระ ทองพิมพ์ 
2. นายรัชชานนท์ บุนนาค 

6/8 
 

สมาคมครูภาษา 
เยอรมันแห่งประเทศ
ไทย และสถาบันเก
อเธ่ประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

    / 

 

5 8 ธ.ค. 2563 การตอบคำถามความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส 

นายทัตเทพ ศักดิ์สิริสาธิน 5/7 วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
     

/ 

6 17-19 ธ.ค. 
2563 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขัน 
Speech เป็นตัวแทน

ประเทศไทย เข้าแข่งขัน
ระดับอาเซียน ในรายการ 

Asia Youth Leader 
2020 Online 

นายกฤตเมธ ว่องวรพรกุล  5/1
0 

Aeon 1% Club, 
Japan 

รางวัลเข้าชมเชย 

    

 
 
 
 
 

 

7 7 มี.ค. 2564 ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขัน 
Speech กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

ระดบัชาติ ประจำปี 2564 
(ระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม ZOOM) รอบ

คัดเลือก 

นายปาราณัท  จันตรี  6/8 สํานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1. 
นางรัชนี  รัตนะ รางวัลครูดีเด่น คนดีศรีกาญจนา 

ด้านการบริหารการศึกษา 
2563 16 ก.ย 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 
 

2. 
 
นางสาวสมพิศ  บัว
งาม 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

 
2563 

 
7 ส.ค. 2563 

 
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

3. นายถิรายุ  ใหญ่
เจริญยิ่ง 
 
 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

2563 7 ส.ค. 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

4. 
 
นางจารุพร  ลิขิตที่
รุ่งเรือง 

ครูดขีองแผ่นดิน เจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท 

2563 7  สิงหาคม 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

 
 คนดีศรีกาญจนา ประเภทครูดีเด่น 

ด้านวินัยและความประพฤติ 
2563 16 กันยายน 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม) 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาท่ีได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

5. 
นางลูกจันทร์ 
ภูวัฒนานนท์ 

ครดูีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท 

2563 30 ส.ค. 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

 
 รางวัลครูดีเด่นด้านวินัยและความประพฤติ 2563 16 ก.ย. 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก

สวนกุหลาบมัธยม) 

 
 เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 
23 กันยายน 2563 จาก  

2563 23 ก.ย.2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) 

 

 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท  2563 จากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (วัน
ครู ประจำปี 2564)  

2564 23 ธ.ค. 2563 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 

 รางวัลครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีในด้านคุณธรรม กิจกรรม “10,000 คุรุ
ชนคนค ุณธรรม” โครงการโรง เร ี ยน
คุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 
24 ธันวาคม 2563 

2563 24 ธ.ค. 2563 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

 
นางสาวสิรินทร์ 
ปานแม้น 

รางวัลครูดีเด่น ด้านวินัย และความ
ประพฤติ งาน “เกยีรติยศ 25 ปี – คนดี
ศรีกาญจนา” 

2563 16 ก.ย. 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) 

 
นางสาววันดี  เมือง

แก้วฟ้า 
รางวัลครูดีเด่นด้านวินัยและความ
ประพฤติ 

2563 16 ก.ย. 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) 

 

 
นางสาวสุภาพร  ศรี
ภุมมา 

 
รางวัลครูดีเด่นด้านวินัยและความ
ประพฤติ 
 

2563 
 

16 ก.ย. 2563 
 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) 

 
นางชญา
ดา  สุวรรณาลัย 

รางวัล “ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน เจริญ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” 

2563 7 ส.ค. 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

  

รางวัลครูนำเสนองานวิจัย ระดับเหรียญ
ทอง งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน ครั้ง
ที่ ๙  

2563 31 ส.ค. 2563 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

  
รางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี - คนดีศรี
กาญจนา” ประเภทครูดีเด่น ด้านบริหาร
การศึกษา 

2563 16 ก.ย.2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) 

  
เกียรติบัตร รางวัล 10,000 คุรุชน คน
คุณธรรม สำหรับครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม 

2563 24 ธ.ค. 2563 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

 
นางชญา
ดา  สุวรรณาลัย 

เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข 
ประจำปีการศึกษา 256๓  

2563 16 ม.ค. 2564 จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 

  
เกียรติบัตร เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประเภทครูดเีด่น  

2563 16 ม.ค. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 

 
นายกิตติพร นันต๊ะ
ภาพ 
 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

2563 25 ธ.ค. 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

 
นางสาวนุชนาฏ 
ราชบวร 

รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัล จากการแข่งขันทักษะ
ภาษาเยอรมันระดับประเทศ 

2563        5-9/10/2563 
สมาคมครูภาษาเยอรมันแห่งประเทศไทย และสถาบันเก
อเธ่ประเทศไทย 

 
นางสาวรนิสา   ศรี
ไสยเพชร 

รางวัลการนำเสนอผลงานการวิจัย 
ระดับทองแดง  

2563 1 ธ.ค. 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) 

 
 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี

การศึกษา 2563 
2563 16  ม.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

นายจรินทร์ ภูกระ
โทก 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ประจำปี 
2564โครงการเครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท 

2563 30 ส.ค. 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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 “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 

2563 (ปีที่ 10) ประเภท 
ครูผู้สอน 

2563 16 ม.ค. 2564 สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
สพฐ. 

 
นางสาวฐิตินันท์ 
เชฏฐกุล 

ครูดีไม่มีอบายมุข 2563 16 ม.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 2563 16 ม.ค. 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก

สวนกุหลาบมัธยม) 

 
นางสาวธิติมา  
ปลายเนตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการตอบ
คำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศฝรั่งเศส 

2563 8 ต.ค. 2563 วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวพิชญ์วรัญ 
เลาหรุ่งพิสิฐ 

ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร
ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์เยอร 

2563 10 ต.ค. 2563 สมาคมครูเยอรมันไทย และสถาบันเกอเธ่แห่งประเทศ
ไทย 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

นา
นา

ชา
ต ิ

อื่น
 ๆ

 

1 25 กันยายน 
2563 

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรง
เรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม 
ประจำปี 2563 

นายนัฐพนธ์ อังกาบ  
  
  
 

3/10 สำนักงานการท่องเ
ที่ยวและกีฬาจังหวั
ดนครปฐม 

เหรียญทองแดง 

 ✓    

  

2 25 กันยายน 
2563 

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรง
เรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม 
ประจำปี 2563 

เด็กชายสรมัชฌ์ แสงเพชรใส 3/9 สำนักงานการท่องเ
ที่ยวและกีฬาจังหวั
ดนครปฐม 

เหรียญเงิน 
 ✓    

  

3 25 กันยายน 
2563 

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรง
เรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม 
ประจำปี 2563 

เด็กหญิงสิตานัน สุดารารัตน์ 1/13 สำนักงานการท่องเ
ที่ยวและกีฬาจังหวั
ดนครปฐม 

เหรียญเงิน 
 ✓    
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ผลงาน/รางวัล ของครู ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน 
วัน เดือนปี 

ที่ได้รับ 
หน่วยงานที่ให้ 

1 นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ 
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
ระดับเหรียญเงิน 

วันครู ครั้งที่ 65 
16 มกราคม  
พ.ศ.2564 

คุรุสภา 

2 นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง 

- 
โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีผลงานกา
รพัฒนานวัตกรรมโดยกระบวนการวิจั
ย  ระดับเหรียญเงิน  

งานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใช้กร
ะบวนการวิจัยของครูและนักเรียน 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั
ย ครั้งที่ 9 

วันที่ 22-23 
สิงหาคม  
พ.ศ.2563 
 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย 

- 
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชก
ารครูและบุคลากรดีเด่น 
“รางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2563” 

วันครู ครั้งที่ 65 
16 มกราคม  
พ.ศ.2564 

คุรุสภา 

3 นางสาววีนัสญา สามสังข ์

- รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
 

วันครู ครั้งที่ 65 
16 มกราคม  
พ.ศ.2564 

คุรุสภา 

- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
2563 “ประเภทครูผู้สอน” 

วันครู ครั้งที่ 65 
16 มกราคม  
พ.ศ.2564 

คุรุสภา 

- 
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชก
ารครูและบุคลากรดีเด่น 
“รางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2563” 

วันครู ครั้งที่ 65 
16 มกราคม  
พ.ศ.2564 

คุรุสภา 



538 
 

4 
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร  
สามเพ็ชรเจริญ 

รางวัลคนดีศรีกาญจนา 
ประเภทครูดีเด่น               
ด้านกิจกรรม  ปี 2563  

- 
16 กันยายน 
2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐมฯ 

 
 

ผลงาน/รางวัล ของสถานศึกษา ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่
ชื่อ – นามสกุล 
ครูผู้รับผิดชอบ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

  ไม่มี    
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การพัฒนาตนเอง  
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2563 
1.นายบุญช่วย  ทองคุ้ม 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 

การอบรมหลักสูตรที่ 62121 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า
นการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรั
บเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ครบตามหลักสูตร 6 
หน่วยการเรียนรู้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื
นฐาน 

27 
 กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ.2564 

15 

รวม 15 
 
2.นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

การอบรมหลักสูตรที่ 62121 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า
นการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำห
รับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ครบตามหลักสูตร 6 
หน่วยการเรียนรู้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื
นฐาน 

27 
 กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ.2564 

15 

รวม 15 
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3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  สามเพ็ชรเจริญ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน 

สถาบัน                                       
การแพทย์ฉุกเฉิน                         
แห่งชาติ 

 27 มกราคม 
2563 

2 

       
2 

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐา
น 

7 
พฤษภาคม 
พ.ศ.2563 

3 

       
3 

ทักษะการพูดในที่สาธารณะ     โรงเรียนกาญจนาภิเษก                                    
วิทยาลัย 
นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12-13  
กันยายน  
2563      

12 

4 
วิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนัก 
สวนกุหลาบมัธยม) 

22 
กันยายน 
พ.ศ.2563 

12 

5 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรโครงการ                 
ฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับนักเรียน                ยุค5.0 
ประจำปีการศึกษา2563                      หลักสูตร 
“พัฒนาบุคลิกภาพ                             
สร้างภาวะผู้นำปลุกวินัย จริยธรรม คุณธรรม สู่อนาคต” 

สำนักงานท่องเที่ยว         
โรงเรียนนายร้อย                
พระจุลจอมเกล้า                               
จังหวัดนครนายก 

26-28 
กันยายน 
พ.ศ.2563 

 
24 
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6 

แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 9 

12 ตุลาคม 2563 12 

7 
อบรม “การพัฒนาระบบการนิเทศ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” 

สพม.๙ ร่วมกับ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 

6 

8 
เข้าร่วมรับชมเสวนาออนไลน์ 
“แนวทางการประมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19” 

สมศ. 1 มีนาคม พ.ศ.2564 3 

9 
นวัตกรรมทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สพป.สมุทรสาคร 

6 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

3 

10 
การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google 
App เบื้องต้น 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริ
นทร์ ยะลา 

13 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

3 

 
11 

การอบรมหลักสูตรที่ 62121                            
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ                    
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ                
การศึกษาและการให้บริการข้อมูล                                               
ทางการศึกษา                                                           

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐา
น 

15 
มีนาคม                    
2564 

15 
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สำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา                                 
และสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) 

12 
การประกันคุณภาพการศึกษาไทย                     
ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

สมศ 24 มีนาคม 2564 3 

13 
หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์               เรื่อง 
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการ      ประกอบวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7 เมษายน 2564 3 

รวม 101 
 
  
4.นายอร่าม  มีทรัพย์อนันต์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

การอบรมหลักสูตรที่ 62121                                       
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้
านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาส
ำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ครบตามหลักสูตร 6 
หน่วยการเรียนรู้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน 
สื่อออนไลน์ 

27 
 กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ.2564 

15 

2 
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
  เขต 9 

12  
ตุลาคม 
 2563 

12 

รวม 27 
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5.นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบค้น
หาความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอ
บอาชีพของนักเรียน (ระบบ WE Space) 

สำนักงานศึกษาธิการ  
ภาค 2 

18 
กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 

6 

2 
 เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 
กันยายน 
พ.ศ.2563 

6 

3 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร 
โครงการฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนยุค 5.0 
ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพ 
สร้างภาวะผู้นำ ปลุกวินัย จริยธรรม คุณธรรม สู่อนาคต” 

สำนักงานท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

26-28 
กันยายน 
พ.ศ.2563 

24 

4 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง 
โครงการฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนยุค 5.0 
ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพ 
สร้างภาวะผู้นำ ปลุกวินัย จริยธรรม คุณธรรม สู่อนาคต” 

สำนักงานท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

26-28 
กันยายน 
พ.ศ.2563 

24 

5 
การอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยย
าเสพติดผ่านสื่อออนไลน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

9 
ตุลาคม 
พ.ศ.2563 

12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

6 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเ
ทคโนโลยี 

16 
 กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ.2564 

12 

7 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเ
ทคโนโลยี 

16 
 กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ.2564 

12 

8 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเ
ทคโนโลยี 

16 
 กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ.2564 

20 

9 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเ
ทคโนโลยี 

16 
 กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ.2564 

20 

10 

การอบรมหลักสูตรที่ 62121 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
สำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน 

27 
 กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ.2564 

15 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ครบตามหลักสูตร 6 
หน่วยการเรียนรู้ 

รวม 151 
 
6.นางสาววีนัสญา  สามสังข์ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐ
าน 

18 
กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 

3 

2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบค้น
หาความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอ
บอาชีพของนักเรียน (ระบบ WE Space) 

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 
18 
กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 

6 

3 
อบรมหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเส
พติดผ่านสื่อออนไลน์ สพม.9 

9 
ตุลาคม 
พ.ศ.2563 

12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

4 

อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
“การสอนเพศวิถีศึกษา” การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-
Learning 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใ
นระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สสส.ร่วมกับ P2H 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

6 
พฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 

22 

5 
วิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนัก 
สวนกุหลาบมัธยม) 

22 
กันยายน 
พ.ศ.2563 

12 

6 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 
64 คุรุสภา 

16 
มกราคม 
พ.ศ.2564 

12 

7 
อบรม “การพัฒนาระบบการนิเทศ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” 

สพม.๙ ร่วมกับ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13 
กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 

6 

8 
เข้าร่วมรับชมเสวนาออนไลน์ 
“แนวทางการประมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19” 

สมศ. 
23 
กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 

3 

9 
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยระบบออนไลน์ 
กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ด้วยระบบออนไลน์ กับห้องสมุดประชาชน 

16 
มกราคม 

3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เรื่อง “วันครู” 

“เฉลิมราชกุมารี” 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
เรื่อง “วันครู” 

พ.ศ.2564 

10 

อบรมหลักสูตรที่ 62121 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
สำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐ
าน 

24 
กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 

15 

11 

เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
และการปฏิบัติตน ด้วยระบบออนไลน์ 
“การใช้ชีวิตภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ในสถานศึกษา” 

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
1 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

3 

12 
เข้าร่วมรับชมเสวนาออนไลน์ 
“แนวทางการประมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19” 

สมศ. 
1 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

3 

13 
หลักสูตร PM 2.5 ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

14 
เข้าร่วมรับชมการบรรยาย 
“แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19”: การตรวจเยี่ยม Online 

สมศ. 
5 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

3 

15 
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสหรับครู
ปฐมศึกษาปีที่ 4-6  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐ
าน ร่วมกับ สสวท 

5 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

12 

16 
นวัตกรรมทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สพป.สมุทรสาคร 

6 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

3 

17 
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 1-3  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐ
าน ร่วมกับ สสวท 

7 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

12 

18 
การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google 
App เบื้องต้น 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค
รินทร์ ยะลา 

8 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

3 

19 
ข้อกฎหมาย โทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 สสส. 

8 
มีนาคม 
พ.ศ.2564 

3 

รวม 142 
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7.นายธีรพงศ์  อรนันต์ 
 
ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
การอบรมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์ เรื่อง 
“หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ” 

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

26 
เมษายน 
พ.ศ.2564 

3 

2 
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับท “วิทยาการคำนวณ” 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก 

27 
เมษายน 
พ.ศ.2564 

3 

รวม 6 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 
เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

1 นายบุญช่วย  ทองคุ้ม 15 ชั่วโมง 
2 นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ 15 ชั่วโมง 
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  สามเพ็ชรเจริญ 101 ชั่วโมง 
4 นายอร่าม  มีทรัพย์อนันต์ 27 ชั่วโมง 
5 นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง 151 ชั่วโมง 
6. นางสาววีนัสญา  สามสังข์ 142 ชั่วโมง 
7. นายธีรพงศ์  อรนันต์  6 ชั่วโมง 
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ภาพเกียรติบัตร/รางวัล/ผลงาน 
 

 

 
นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง และ นาวสาววีนัสญา  สามสังข์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการครูและบุคลากรดีเด่น “รางวัลครูดีเด่น 
ปีการศึกษา 2563” 
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นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญเงิน วันครู ครั้งที่ 65 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564 
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    นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง ได้รับราง โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีผลงานการพัฒนานวัตกรรมโดยกระบวนการวิจัย  ระดับเหรียญเงิน  
งานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 9  
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รางวัลเกียรติยศ 25 ปี คนดีศรีกาญจนา ประเภทครูดีเด่นด้านกิจกรรม 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ปีการศึกษา 2563 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

นา
นา

ชา
ต ิ

อื่น
 ๆ

 

  ไม่มี            
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ผลงาน/รางวัล ของครู ทีไ่ด้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

 ไม่มี     
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ผลงาน/รางวัล ของสถานศึกษา ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ที่ ชื่อ – นามสกลุ ครูผู้รับผิดชอบ ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

 ไม่มี     
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การพัฒนาตนเอง  
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2563 

1. นายธนวรรธน์   สว่างดี 
ที่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแนะแนว ผ่านระบบ
ค้นหาความชอบความสนใจ และการตั้งเป้าหมายในการ
ประกอบอาชีพของนักเรียน (ระบบ WE Space) 

สำนักงานศึกษาธิการ/ภาค2/รร.
กาญจนาฯนครปฐม/รร.กาญจนาฯ
นครปฐม 

18 กรกฎาคม ๒๕๖3 6 ชม. 

2 
ผ่านการทดสอบความรู ้ออนไลน์เรื ่อง “นวัตกรรมทาง
การศึกษา เพื ่อพัฒนาทักษะการจ ัดการเร ียนร ู ้แบบ
ออนไลน์” 

โรงเร ียนอนุบาลบ้านแพ้ว (ว ันครู 
2500) สังกัดสพป.สมุทรสาคร/รร.
กาญจนาฯนครปฐม 

11 มีนาคม ๒๕๖4 3 ชม. 

3 
ผ่านการทดสอบวัดความรู ้เบื ้องต้นด้วยระบบออนไลน์
หัวข้อ “การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ 
Google App เบื้องต้น” 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ยะลา 

11 มีนาคม ๒๕๖4 3 ชม. 

รวม 12 
2. นายวิม   คงภาคเพียร 
 

ที่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
8 ชม. 

2 
การเรียนออนไลน์ด้วย  google  classroom  and 
google  app  เบื้องต้น 

โรงเร ียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์   ยะลา 

๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
8 ชม. 

รวม 16 
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3. นางอนงค์รัตน์   กัลยา 
ที่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 
1-3 Teacher (C4T-6) รหัส 63023 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

22 มกราคม 2564 12 ชม. 

2 
อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 
4-6 Teacher (C4T-7) รหัส 63024  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

22 มกราคม 2564 12 ชม. 

3 
อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 
7-9 Teacher (C4T-8) รหัส 63025  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

22 มกราคม 2564 20 ชม. 

4 
อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 
10-12 Teacher (C4T-9) รหัส 63026  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
22 มกราคม 2564 

20 ชม. 

5 
เข้าร่วมรับชมการบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม 
Online 

สำน ักงานร ับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

5 มีนาคม 2564 - 

6 
อบรมออนไลน์ เรื่อง “การเรียนออนไลน์ด้วย 
Google Classroom และ Google App เบื้องต้น”  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ยะลา 

8 มีนาคม 2564 - 

7 
อบรมออนไลน์ เรื่อง “นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์” 

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 9 มีนาคม 2564 - 



559 
 

8 
เข้าร ่วมอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม 

สำน ักงานร ับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

24 มีนาคม 2564 - 

รวม 64 
 
 
4. นางสาวหทัยรัตน์   พัฒน์ชู 
 

ที่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
อบรมหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดผ่านสื่อออนไลน์ 

สพม.9 14 ตุลาคม 2563 12 

2 
กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 
พ.ศ. 2564 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม 2564 3 

3 

อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหร ับคร ูม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1 -3 Coding Online for 
Grade 7-9 Teacher 
 (C4T-8) รหัส 63025 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

21 มกราคม 2564 20 

4 
อบรม “การพัฒนาระบบนิเทศ การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์” 

สพม.9 ร่วมกับ ภาควิชาการบริหาร
การศ ึ กษา  คณะศ ึ กษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13 กุมภาพันธ์  2564 6 
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5 
เสวนาออนไลน์ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

สำน ักงานร ับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

1 มีนาคม 2564 3 

6 
ชมการบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online” 

สำน ักงานร ับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

5 มีนาคม 2564 1 

7 
ทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์” 

โรงเร ียนอนุบาลบ้านแพ้ว (ว ันครู 
2500) 

6 มีนาคม 2564 3 

8 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การประกันคุณภาพ
การศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

สำน ักงานร ับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

24 มีนาคม 2564 3 

9 

อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหร ับคร ูม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1 -3 Coding Online for 
Grade 7-9 Teacher 
 (C4T-8) รหัส 63025 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

21 มกราคม 2564 20 

รวม 51 
 
5. นายพศวัต   คชเดช 
 

ที่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 
 ไม่มี    

รวม - 
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6. นางธมนต์ภัทร   ไชยสีหเสนี 
 

ที่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 
 ไม่มี    

รวม - 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 
เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

1.  นายธนวรรธน์   สว่างด ี 12 
2.  นายวิม   คงภาคเพียร 16 
3.  นางอนงค์รัตน์   กัลยา 64 
4.  นางสาวหทัยรัตน์   พัฒน์ชู 51 
5.  นายพศวัต   คชเดช - 
6.  นางธมนต์ภัทร   ไชยสีหเสนี - 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว 

ปีการศึกษา 2563 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษา                        
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

นางสาวอภิชญา วงศ์คําพุทธ ๖/1     มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ได้ทุนการศึกษา 
เรียนฟรี 100 % 
 ตลอดการศึกษา       

2 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษา                        
คณะอาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยติธรรม             

สาขาอาชญาวิทยาและนิติ
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวมลัลิกา พานโน ๖/5     มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ได้ทุนการศึกษา 
เรียนฟรี 100 % 
 ตลอดการศึกษา 

      

3 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษา                        
คณะอาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยติธรรม             

สาขาอาชญาวิทยาและนิติ
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวสุธิรา สุหิตาวงษ ์ 6/8 มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ได้ทุนการศึกษา 
เรียนฟรี 100 % 
 ตลอดการศึกษา 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

4 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษา  
คณะ คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชา ภาษาจีน 

นางสาวนภัค ลาปะ 
 

6/6 มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ได้ทุนการศึกษา 
ทุนความสามารถ
พิเศษด้านกีฬา             
ทุน 100 %       

5 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา การตลาดดิจิตอลและ
นวัตกรรมค้าปลีก 
 

นางสาวอนัญญา โนนศิริ 
 

6/8 มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ได้ทุนการศึกษา 
เรียนฟรี 100 % 

      

6 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษา                       
คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์            

นายพันกวี จุลกระเศียร 
 

6/3 สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญ่ีปุ่น 
 

ได้ทุนการศึกษา
ยกเว้นค่าหน่วยกิต
100 %       

7 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษา                       
คณะ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นายสัณห์พิชัยกรณ์ แจ้งสว่าง 
 

6/6 สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

ได้ทุนการศึกษา
(โครงการ ทุน PIM 
50%)       

8 24 / กค 
/64 

ไดร้ับทุนการศึกษา คณะ บัญชี 

                       

นางสาวกติตพิร ภววทัญญู 
 

6/6 มหาวิทยาลัย
หอการค้า 

ได้ทุนการศึกษา 
(ทุนรัตนมงคล) 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

9 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษาคณะ 
การศึกษาปฐมวัย 

นางสาวพัชรกาญจน์ สารโย 
 

6/7 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

ได้ทุนการศึกษา 
UTCC GOLD 50%       

10 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษาคณะ 
การศึกษาปฐมวัย 

นางสาวพุธิตา เข็มสน 6/7 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

ได้ทุนการศึกษา 
UTCC GOLD 50%       

11 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษา 
คณะ International economic 
and trade 
 

นายชยสิทธิ์แดงงาม 
 

6/10 มหาวิทยาลัย 
徐州工程

学院 
 

ได้ทุนการศึกษา 
ทุน (ค่าเทอม) 

      

12 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษาคณะ school 
of education 
สาขา teaching chinese to 
speakers of other languages 
(BTCSOL) students 
university) 
 

นายสิรภพ ภูติจินดานันท์ 6/10 มหาวิทยาลัย 
暨南大学

(jinan  
 

ได้ทุนการศึกษา 
(ทุนสมาคมครูจีน) 

      

13 24 / กค 
/64 

ไดร้ับทุนการศึกษาคณะ school 
of education 

นางสาวชลชนก คงเด่น 6/10 มหาวิทยาลัย 
暨南大学

(jinan  

ได้ทุนการศึกษา 
(ทุนสมาคมครูจีน) 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

สาขา teaching chinese to 
speakers of other languages 
(BTCSOL) students 
university) 
 

 

14 24 / กค 
/64 

ได้รับทุนการศึกษาคณะ 
International economic and 
trade 
 

นางสาวทรรศชนก ดิษทับ 6/10 มหาวิทยาลัย 
徐州工程

学院 
 

ได้ทุนการศึกษา 
ทุน (ค่าเทอม) 
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สรุปรายช่ือนักเรียน ได้รับทุนการศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2563 
 

1. ทุนการศึกษา ของครูครูละเวง  ปราบราย จำนวน 10 ทุน  
ในวันพฤหัสบดี  ที่  27 สิงหาคม 2563 

 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงณชาดา      สุขคลีวนัติ ม. 1/4 3,000  
2 เดก็ชายจารุวัฒน์     ผ่องแผ้ว ม. 1/8 3,000  
3 เด็กหญิงธนิชา          ดว้งชาวนา ม. 3/6 3,000  
4 เด็กชายพศุตม์       เนียมหลาง ม. 3/9 3,000  
5 นางสาวปรนรร      จันทร์นิยม ม. 4/4 3,000  
6 นางสาวชลธิชา       ชูเกียรติไกร ม. 4/5 3,000  
7 นางสาวณิชาภา      ตั้งปัญญาอมร ม. 4/5 3,000  
8 นางสาวลักขนางค์    โตเลิศลักษณ์ ม. 4/7 3,000  
9 นางสาวภัทรนัน      สุขสมปอง ม. 4/8 3,000  
10 นางสาวสรัญณัฏฐ์    โชคศิริชัย ม. 5/7 3,000  

 
2.ทุนการศึกษา ของคุณครูสมพิศ  บัวงาม จำนวน 1 ทุน 

ในวันพฤหัสบดี  ที่  27 สิงหาคม 2563 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 นางสาวคนิฐา  บุญติด ม. 6/8 3,000  

 
 
3. ทุนการศึกษา ของนางสาวธัญญารัตน์  ปราบรายหลานสาวของครูละเวง  ปราบราย  
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 นางสาวธนิดา  ปูละเต นักศึกษาชั้นปีที่ 2  

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ สาขาการ
ออกแบบภายใน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต 

10,000 ศิษย์เก่า 
โรงเรียน
กาญจนา 
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4. ทุนการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 นางสาวกัลยลักษณ์     ทองสกุล  ม. 6/1 3,000 ทุนประเภทคนดี  
2 นางสาวศศิกานต์        ทองทับ ม. 6/2 3,000 ทุนประเภทคนดี 
3 นางสาวคนิฐา            บุญตดิ ม. 6/8 3,000 ทุนประเภทคนดี 
4 นางสาวปิยรัตน์          ธนโชติธนินทร            ม. 4/2 3,000 ทุนเรียนดี 
5 นางสาวเรนะ              อาซามิ                     ม.4/7 3,000 ทุนเรียนดี 
6 นางสาวธันย์ชนก          บุญทนาวงศ์               ม. 5/4 3,000 ทุนเรียนดี 
7 เด็กชายธราเทพ           สืบสรุีย์กุล ม .2/9 3,000 ทุนเรียนดีแต่ขาด

แคลนทุนทรัพย์ 
8 เด็กหญิงภัทรดี            อนาผล  ม.3/12 3,000 ทุนเรียนดีแต่ขาด

แคลนทุนทรัพย์ 
9 นางสาวธนัญญา         ชานันโท ม. 5/10 3,000 ทุนเรียนดีแต่ขาด

แคลนทุนทรัพย์ 
 
 
5.ทุนการศึกษา วัดเทพนิมิตจากพระครูนิมิตกัลยาณวัตรเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงศศิวิมล       สระศรีสม 2,000  
2 เด็กหญิงธัญลักษณ์   เลี่ยมงาม 2,000  
3 เด็กชายฐิติวัชร์      สุวรรณยวง 2,000  
4 เด็กหญิงพรรณชลัยย์   พจนานุภักดิ์ 2,000  
5 เด็กหญิงณธิดา         สุขคลีวนัติ 2,000  
6 เด็กหญิงตุลยดา       สาธรรม 2,000  
7 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  แก้วหล้า 2,000  
8 นางสาวธนัญญา     ชานันโท 2,000  
9 นายชิราวุฒิ          รักสวัสดิ์ 2,000  
10 นางสาวคนิฐา     บุญติด 2,000  

 
 
6.ทุนการศึกษา ทุนสหกรรณ์ออมทรัพย์ครู นคปฐม  
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 นางสาววรรณพรรณพร   คำขะ 2,500  
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7. ทุนมูลนิธิการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี  THAI PESTALOZZ FOUNDATION 
Reglstered No 4337 เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 637 ของประกาศ
กระทรวงการคลัง 
 

ที ่ ชือ่ - นามสกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 นางสาวทิตยา   ปุยะโท 9,000  
2 นางสาวคนิฐา   บุญติด 9,000  
3 นายเผ่าลาภ     กุลธีระ 9,000  
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สรุปภาพกิจกรรมรับทุนการศึกษาของนักเรียน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

จากพระครูนิมิตกัลยาณวัตร เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต 
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ วัดเทพนิมิต อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

 
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับทุนการศึกษาจากพระครูนิมิตกัลยาณวัตร เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต 

 
นักเรียนและพระครูนิมิตกัลยาณวัตร เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต บันทึกภาพร่วมกัน 

 
ครูและนักเรียน บันทึกภาพร่วมกัน 
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สรุปภาพกิจกรรมรับทุนการศึกษาของนักเรียน 
เนื่องในวันครูของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563  
ณ โดมศูนย์กิจกรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

 
 

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาบันทึกภาพร่วมกัน 
 

 
 


