
 
ข้อมูลครู/บุคลากร 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก วิชาโท ต าแหน่ง อันดับ 
1 นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง วท.บ. 

กศ.ม. 
จิตวิทยา(คลินิก) 
การบริหารการศึกษา 

สังคมวิทยา ผอ. คศ.3 

2 นายอ านวย  เนตรมณ ี ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ - คร ู คศ.3 
3 นายสุรมิตร  แสงสุระ กศ.บ. 

ค.ม. 
พลศึกษา 
หลักสตูรและการสอน 

สุขศึกษา คร ู คศ.3 

4 นางสุนทร  ทองวิเศษสุข ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ อุตสาหกรรมศลิป ์ คร ู คศ.3 
5 นางสุภิต  พิศเพ็ง ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ ศิลปศึกษา คร ู คศ.3 
6 น.ส.เฟื่องฟ้า  แตงโสภา อ.บ. 

ศษ.ม. 
บรรณารักษศาสตร ์
หลักสตูรและการสอน
มัธยมศึกษา(ภาษาไทย) 

- คร ู คศ.3 

7 นางรุ่งกานต์  แสงสุระ ศศ.บ. 
ค.ม. 

ประวัติศาสตร ์
หลักสตูรและการสอน 

สังคมวิทยา คร ู คศ.3 

8 น.ส.จุฑารัตน์  แตงโสภา ศศ.บ. 
กศ.ม. 

การจัดการทั่วไป 
ธุรกิจศึกษา 

- คร ู คศ.3 

9 นางโสภา  เนตรมณ ี ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

 

ภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรและการสอน
มัธยมศึกษา(ภาษาไทย) 

การสื่อสารมวลชน คร ู คศ.3 

10 นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท อ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คร ู คศ.3 
11 นางวันดี  วรกรรณ ์ วท.บ. 

กศ.ม. 
ชีววิทยาประยุกต ์
การมัธยมศึกษา 
(การสอนวิทยาศาสตร์) 

- คร ู คศ.3 

12 นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์ ค.บ. 
ค.ม. 

ดนตรีศึกษา 
หลักสตูรและการสอน 

- คร ู คศ.3 

13 นางสาวพิไลลักษณ ์
             ทองรอด 

ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
การวิจัยและสถติิทางการ
ศึกษา 

- คร ู คศ.3 

14 นายชัยพร  ศรีวิเชียร ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
(ช่างยนต์) 

- คร ู คศ.3 

15 นางรินดา   กรุดเนยีม ค.บ. คณิตศาสตร ์ - คร ู คศ.3 
16 นางสาวรชุดา   ธนาภิวัฒน์ ศศ.บ. 

ศษ.ม. 
ศิลปกรรม 
การบริหารการศึกษา 

- คร ู คศ.2 

 
 
 
 
 
 



ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก วิชาโท ต าแหน่ง อันดับ 
17 นายไพศาล   สะราค า ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ - คร ู คศ.2 
18 นางสาววลีรัชช์ษา   สกุลปั้นถนอม ศษ.บ. 

ศษ.ม 
ภาษาไทย 
การบริหารการศึกษา 

- คร ู คศ.1 

19 นายธีระ  อินทร์สว่าง กศ.บ. 
ศษ.ม. 

การสอนเคม ี
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู ้

- คร ู คศ.2 

20 นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ ค.บ. สังคมศึกษา - คร ู คศ.1 
21 นายตรมีงคล  จันทร์เสวก วศ.บ. ฟิสิกส ์ - คร ู คศ.1 
22 นายสิทธิชัย  สมประสงค ์ กศ.บ. ชีววิทยา - ครูผู้ช่วย  
23 นายพีร์ภูภฏั  ธิปพสุภัทร ์ ศษ.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา - ครูผู้ช่วย  
24 นางสาวกนกกาญจน์  ทรัยพ์มดิ ค.บ. ภาษาไทย - ครูผู้ช่วย  
25 นางสาวสิรลิักษณ์  สุวรรณประทปี ค.บ. ภาษาอังกฤษ - ครูผู้ช่วย  
26 นายกฤตธี  อินหากรวด ค.บ. คณิตศาสตร ์ - ครูผู้ช่วย  
27 ว่าท่ี ร.ต.วรุตม์  พิพัฒนาบูรณ ์ วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ - ธุรการโรงเรียน  
28 นายรัตนภาส  แตงโสภา บธ.บ. ระบบสารสนเทศ - ครูอัตราจ้าง  
29 นางสาวศุภาพิชญ์  แสงสวา่ง วท.บ. ชีววิทยา - ครูอัตราจ้าง  
30 นายช่ า   สว่างศรี ม.ศ.3 - - ลูกจ้างช่ัวคราว  
31 นายสุชาติ  มีชะนะ ป.6 - - ลูกจ้างช่ัวคราว  
32 นางล าพึง  มีชะนะ ป.6 - - ลูกจ้างช่ัวคราว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร - 1 1 
ครู คศ.3 3 11 14 
ครู คศ.2 1 1 2 
ครู คศ.1 2 2 4 
ครูผู้ช่วย 3 2 5 

ธุรการโรงเรียน 1 - 1 
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 

รวม 11 18 29 
 

 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

บุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง

ชาย หญิง



บุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระ และเพศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

หมายเหตุ ไม่นับรวมธุรการโรงเรียน 1 คน 
 

ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่ง จ านวน(คน) 

ลูกจ้างชั่วคราว 3 
รวม 3 

 
บุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง และการศึกษา 

ต าแหน่ง ป.ตรี ป.โท รวม 
ผู้บริหาร - 1 1 
ครู คศ.3 6 8 14 
ครู คศ.2 1 2 3 
ครู คศ.1 2 1 3 
ครูผู้ช่วย 5 - 5 

ธุรการโรงเรียน 1 - 1 
ครูอัตราจ้าง 2  2 

รวม 17 12 29 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระฯ ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร  1 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี 4 2 6 
คณิตศาสตร์ 1 2 3 
ภาษาไทย - 3 3 
ภาษาต่างประเทศ - 3 3 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 2 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 2 
ศิลปศึกษา - 2 2 
การงานอาชีพ  3 3 5 

รวม 11 18 29 



บุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระ และ การศึกษา 

 
  หมายเหตุ ไม่นับรวมธุรการโรงเรียน 1 คน 

กลุ่มสาระฯ ป.ตรี ป.โท รวม 
 - 1 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 6 
คณิตศาสตร์ 2 1 3 
ภาษาไทย 1 2 3 
ภาษาต่างประเทศ 2 1 3 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2 
ศิลปศึกษา - 2 2 
การงานอาชีพ  4 1 5 

รวม 15 11 2 



สรุปการประชุม อบรม สัมมนา ปี 2563 

ที ่ เรื่อง ผู้เข้ารับการอบรม วันที่อบรม จัดโดย 
1 การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือ

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ 1 ม.ค. 2563 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

2 การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

นายอ านวย  เนตรมณี 
นายสุรมิตร  แสงสุระ 
นางสุนทร  ทองวิเศษสุข 
นางรินดา  กรุดเนียม 
นางวันดี  วรกรรณ์ 
นายธีระ  อินทร์สว่าง 
นายตรีมงคล  จันทร์เสวก 
นางสาวพิไลลักษณ์  ทองรอด 
นางสาววลีรัชช์ษา  สกุลปั้นถนอม 
นางสาวเฟ่ืองฟ้า  แตงโสภา 
นางสาวกนกกาญจน์  ทรัพย์มิด 
นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 
นางโสภา  เนตรมณี 
นางรุ่งกานต์  แสงสุระ 
นายไพศาล  สะราค า 

4 ม.ค.2563 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 



 

นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ 
นายพีร์ภูภัฎ  ธิปพสุภัทร ์
นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์ 
นางสาวรชุดา  ธนาภิวัฒน์ 
นางสุภิต  พิศเพ็ง 
นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา 
นายชัยพร  ศรีวิเชียร 

3 ศตวรรษ 21 (ยกระดับคุณภาพ) นางสุนทร  ทองวิเศษ 11 ม.ค. 2563 สพม.เขต 9 
4 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การ

ยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่
เน้นควมแตกต่างพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิด
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคมิควิธีการ
เรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Active 
Learning (AL) และ STEM Education” 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 11 ม.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙  
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

5 On-Line Research Ethics Training Course 
หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับนักศึกษา/
นักวิจัย 

นายธีระ  อินทร์สว่าง 12 ม.ค.2563 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) NRCT 

6 โครงการส่งเสริมบูรณาการการเรียนการสอน  นางสาวเฟ่ืองฟ้า  แตงโสภา 30 ม.ค. 2563  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 



 

7 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และการ
เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR แนว
ใหม่ 

นายธีระ  อินทร์สว่าง 
นางโสภา  เนตรมณี 
นายอ านวย  เนตรมณี 

15 ก.พ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายอ านวย  เนตรมณี 16 มี.ค.63 ส านักงานศึกษาธิการ                     
จังหวัดสุพรรณบุรี 

9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 นางสุนทร  ทองวิเศษ 28 มี.ค. 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

10 การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

นางรินดา   กรุดเนียม 29 มี.ค.63 ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการ
สอนแห่งประเทศไทย 

11 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไวรัส COVID-19 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 13 เม.ย. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

12 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักสูตรการลด
อุบัติเหตุและผ่านเกณฑ์การประเมินการอบรม 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 
นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 

13 เม.ย. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

13 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 24 เม.ย. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 3 

14 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร 
ทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 24 เม.ย. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 3 



15 ได้ผ่านการทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จิตวิทยาส าหรับครู 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 25 เม.ย. 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ       
เขตล าปาง 

16 ได้ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 29 เม.ย. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

17 ผ่านการศึกษา และจัดท าแบบทดสอบ เรื่อง การตัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 30 เม.ย. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

18 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 2 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 

19 ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 
นางสุนทร  ทองวิเศษสุข 

2 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

20 ห้องสมุดกับการเรียนรู้ “โลกเปลี่ยน ห้องสมุดปรับ 
บรรณารักษ์พร้อม” 

นางสุนทร  ทองวิเศษ 2 พ.ค. 2563 โรงเรียนชุมแพศึกษา 

21 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 4 พ.ค. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

22 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ในหัวข้อ “วันฉัตรมงคลและพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 4 พ.ค.2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสิชล 

23 ผ่านการทดสอบความรู้ “คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ”  
รายวิชา “คอมพิวเตอร์และสารสรเทศเพ่ืองานอาชีพ” 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 4 พ.ค. 2563 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 

24 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 4 พ.ค. 2563 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 



 
 

25 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 5 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

26 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น “การวัดและประเมินผล” 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 5 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศณีอยุธยา  
เขต 1 

27 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 5 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

28 ได้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา 
นายไพศาล  สะราค า 
นางสุนทร  ทองวิเศษสุข 
นางรินดา  กรุดเนียม 
นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 

7 พ.ค. 2563 
  

ส านักงานเขตคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

29 การประกันคุณภาพการศึกษา นางสุนทร  ทองวิเศษ 8 พ.ค. 2563 สพม. เขต 10 

30 ผ่านเกณฑ์ประเมินการทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับการวิจัยชั้น
เรียน (Classroom Research)   

นางสาวเฟ่ืองฟ้า แตงโสภา  8 พ.ค. 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา
ขอนแก่น 

31 การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 Coding Online for Grade 7 - 9 Teacher (C4T - 8)  

นางรินดา   กรุดเนียม 20 พ.ค.63 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



32 อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิง
รุก  (Active Learning) 

นางโสภา  เนตรมณี 26 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

33 Electronic Training ‘Etiquette for a Better Life”  นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 26 พ.ค. 2563 Wattatong School Suphanburi 

34 อบรมออนไลน์ หลักสูตร “The Common European 
Framework of Reference for Language (CEFR) 
Teaching Approach” 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 26 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

35 การอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนออนไลน์ด้วย Google 
Meet 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 26 พ.ค. 2563 โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

36 Electronic Training Curriculum: “English Vocabulary 
of COVID-19” 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 26 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  

37 การอบรมออนไลน์หลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรการสอน
แบบเชิงรุก (Active Learning)” 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 26 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓  

38 การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 27 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

39 อบรมออนไลน์ หลักสูตร “The Common European 
Framework of Reference for Language (CEFR) 
Teaching Approach” 

นางโสภา  เนตรมณี 
 

27 พ.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

40 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทาง 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 29 พ.ค.2563 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี 



การศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Google 
Apps for Education เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ 

41 Electronic Training “General Knowledge Quiz” นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 29 พ.ค.2563 Wattatong School Suphanburi 

42 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรารมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสรหัสหลักสูตร 
๖๒๐๓๗  ( จ านวน ๒๐ ชั่วโมง) 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 30 พ.ค.2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ินฐาน ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต 
https://THAISAFESCHOOLS.COM 

43 Electronic Training “General Knowledge About 
ASEAN Countries” 

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 30 พ.ค.2563 Wattatong School Suphanburi 

44 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “Active Learning” นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 2 มิ.ย.2563 โรงเรียนบ้านโนนประทาย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  

45 การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 
1 -3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)  

นางวันดี วรกรรณ์ 9 มิ.ย.2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

46 อบรมออนไลน์ เรื่อง “PA & Phonics Instruction Ideas” นางโสภา  เนตรมณี 9 มิ.ย. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 



47 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Google 
Apps for Education  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ 

นางโสภา  เนตรมณี 11 มิ.ย. 2563 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

48 การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 
4 - 6 Coding Online for Grade 10 - 12 Teacher (C4T - 
9)  

นางรินดา   กรุดเนียม 18 มิ.ย.2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

49 อบรมโครงการดีดี 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม) นางสาวสิริลักษณ์ สุวรรณประทีป 29 มิ.ย. 2563 กรมการจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี 
50 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน

ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ผ่านระบบ Teleconference 

นางโสภา  เนตรมณี 16 ก.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการ             
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

51 อบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ศูนย์
ขยายผลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ร่วมกับโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ 

นายสิทธิชัย  สมประสงค์ 18 – 19 ก.ค.2563 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  ร่วมกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

52 กิจกรรมอบรมหลักสูตร “ระบบผลิตฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar cell)” เบื้องต้นเพ่ือใช้ในการขอรับ
งบประมาณ 

นายสิทธิชัย  สมประสงค์ 29 ก.ค. 2563 ส านักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี 

53 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

นายธีระ  อินทร์สว่าง 30 ก.ค.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 



54 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ 

นางรินดา   กรุดเนียม 2 ส.ค.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

55 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายสิทธิชัย  สมประสงค์ 13 – 15 ส.ค. 2563 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี และ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัด
สุพรรณบุรี 

56 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Coruption Education)  

นางรุ่งกานต์  แสงสุระ 
นางรินดา  กรุดเนียม 

20 ส.ค.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

57 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นายไพศาล  สะราค า 24 ส.ค. 2563 ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี 

58 อบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นกล้าวิจัย รุ่นที่ 2 นางรุ่งกานต์  แสงสุระ 
นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ 
นายธีระ  อินทร์สว่าง 

26 ส.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

59 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ
การแนะแนวการศึกษาต่อ/แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะและ
กระบวนการ 3R8C ในศตวรรษท่ี 21  

นางสาวสิริลักษณ์ สุวรรณประทีป 26 ส.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

60 สัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนโครงการต ารวจประสานโรงเรียน                              
(1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 

นายอ านวย  เนตรมณี 
นายไพศาล  สะราค า 
นายชัยพร  ศรีวิเชียร 

26 ส.ค. 2563 สถานีต ารวจภูธรสามชุก 



61 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนน า กิจกรรม
โครงงานพัฒนาจริยคุณโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 

นางรุ่งกานต์  แสงสุระ 
นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ 

28 ส.ค. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

62 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท า 

นางสาวสิริลักษณ์ สุวรรณประทีป 9 ก.ย.  2563 ศูนย์แนะแนวประจ าจังหวัด
สุพรรณบุรี 

63 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ 
นายสิทธิชัย  สมประสงค์ 
นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 
นางสาวกนกกาญจน์  ทรัพย์มิด 
นายกฤตธี  อินหาดกรวด 

19 ก.ย. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 


