
รายงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 
โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น 

 
 
แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร 
 โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  
ก าหนดเป็นแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์  รวมถึงความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร  โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพ ดังนี้ 

1. โรงเรียนจัดอบรม ประชุม สัมมนาฯลฯ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีผลการด าเนินงานตามที่ก าหนด  โดยมีประเด็นพิจารณา ได้แก่ เนื้อหาหลักสูตร ความเหมาะสม
ของผู้เข้ารับการอบรม คุณสมบัติของวิทยากร รูปแบบการฝึกอบรม  สถานที่ใช้อบรม ค่าใช้จ่ายและความ
คุ้มค่าในการจัดอบรมเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อน/หลังการเผยแพร่และน าความรู้ไปใช้ 

2. สนับสนุนให้บุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นตามความต้องการของ
ตนเองหรือตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงานพิจารณา  แล้วน าความรู้ที่ได้มาขยายผลแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องในโรงเรียนและได้มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อน/หลังมีการเผยแพร่และน าความรู้ไปใช้ 

3. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้
ในการพัฒนาโรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อน/หลังการเผยแพร่และน าความรู้ไปใช้ 

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามความสามารถและศักยภาพมีการเผยแพร่และน า
ความรู้ไปใช้กับระบบการท างานของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ดีขึ้น 

5. ส่งเสริมและช่วยเหลือบุคลากรในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะท าให้มี
จ านวนครูที่ได้ผลงานทางวิชาการมากข้ึนและส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

6. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการ
สอนและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

7. ติดตั้งอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการท างานท าให้มีจ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

8. จัดแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ หรือระบบการจัดฐานข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้
บุคลากรสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองเพ่ือเข้าศึกษาหาความรู้และผ่านการประเมินในระบบ 

9. ให้บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาบุคคล  เพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่างของสมรรถนะส าหรับน าไปใช้
ปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามที่โรงเรียนคาดหวังไว้ 

10. ส่งเสริมการท าแฟ้มสะสมผลงาน สื่อ นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ และงานวิจัยในชั้นเรียน
ทุกปี การศึกษาส่งผลให้ระบบการท างานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องดีขึ้น 

11. การแนะน า/ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ ให้กับบุคลากรที่มี
ความเหมาะสมโดยมีจ านวนสื่อและนวัตกรรมการสอนเพ่ิมข้ึน 

12. การจัดบุคลากรให้เป็นพ่ีเลี้ยงแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในแต่ละภาคเรียน ถือเป็นการเพ่ิม
ประสบการณ์ในการสอนงานและเพ่ิมโอกาสรับทราบวิธีการ/แนวทางการสอน/ระบบการศึกษารูปแบบใหม่ๆ 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อน/หลัง จ านวนครูที่มี



ประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยง และมีการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ เช่น แบบประเมิน
ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ 
 
การด าเนินการพัฒนาครแูละบุคลากร ประจ าปี 2562 

1. โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาครู ดังนี้ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกณฑ์ของประเด็นพิจารณาการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา” ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 “นพลักษณ ์ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและงาน”  ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 
2562  

3. โรงเรียนจัดให้มีชั่วโมง PLC ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพ 

4. ส่งครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพ ดังสถิติการ
อบรม ในตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลครู ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/วิชาเอก วิชาที่สอน จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนา 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก วิชาสอน/ชั้น ครั้ง/ชั่วโมงอบรม 

1 นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ศษ.ด. การบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ 9/78 
2 นางพัชรา  สิงห์หลง รองผอ.ช านาญการพิเศษ ค.ม. สถิติการศึกษา รองผู้อ านวยการ 4/30 
3 นายวิเชียร  ชาโนสี รองผอ.ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ 7/60 
4 นายสมจิตร  ภูมิไพบูลย์ รองผอ.ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ 9/106 
5 นางรัชนี  หล้าจาด รองผอ.ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ 3/80 
6 นางบัวหวาน  พิมพ์แสง ครูช านาญการพิเศษ ปทส. โคเนือ้-โคนม แนะแนว/1,4 4/30 
7 นางละเอียด  สุรพล ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ แนะแนว/2,5 4/30 
8 นางอรทัย  แดนสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. จิตวิทยาแนะแนว แนะแนว/3,6 13/138 
9 นางสุมาลา   ด าเนตร ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย/1 9/62 
10 นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย/2 6/48 
11 นางนิรัติศัย  สุดเพาะ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย/5,1 4/30 
12 นางสาวสุดาวรรณ  ซ่ือตรง ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย/5 4/30 
13 นางปนัดดา  นามวิจิตร ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย/1,6 4/30 
14 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย/1,2 5/36 
15 นางศิริลักษณ์  สุนารี ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย/4,2 6/48 
16 นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/3 6/54 
17 นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/1 5/42 
18 นางสาวปนัดดา  ปัดชาเขยีว ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย/3 8/101 
19 นางรัชนีวรรณ  สีน้ าค า ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์/2,5 4/30 
20 นางวิลาวัลย์  รัชโพธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/1 4/30 
21 นางยุพิน  ค าพิลา ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์/4 3/24 
22 นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/2 3/24 
23 นางสาวนัสรา ศรีอาจ ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. คณิต-ชีววิทยา คณิตศาสตร์/3 6/48 
24 นายเรืองฤทธิ์  ค าพิลา ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์/5 3/24 
25 นางศศิธร  มุพิลา ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/6 8/60 
26 นางสาวนาถศิริ  อันทอง ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์/6 6/48 



ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก วิชาสอน/ชั้น ครั้ง/ชั่วโมงอบรม 

27 นางสุนันทา  ศิริตื้นลี ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/2,3 10/78 
28 น.ส.กัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/4 10/116 

29 นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย ์ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/5 7/60 

30 นายสิทธิชัย   ป่าโพธิ์ชัน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/3 4/44 
31 นางสาวชุณิษรักษ์ หมื่นศรีจูม ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์/2 4/30 
32 นางสาวนัฏชริดา  รังกุพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. คณิตศาสตร-์ชีววทิยา คณิตศาสตร์/5,6 6/48 
33 นางวราภรณ์  ซ่ือตรง ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์/1,4 6/48 
34 นางสาวกรรณิกา  ธาดา ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ฟิสิกส์/4,5 10/84 
35 นายชัยเดช  โพธ์ิเกตุ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ดาราศาสตร์/4,6 4/30 
36 นางวรรณภา  ปานเนาว์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ฟิสิกส์/4,5 9/72 
37 นางนิภา  ถาเขียว ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมี/5,2 4/54 
38 นางสาวศิราณีย์ วงษ์

สุวรรณ 
ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์/3 8/84 

39 นางละมัย  วงศ์ลาศ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์/1 4/30 
40 นางวราลักษณ์  สีระคาม ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศกึษา เคมี/3,6 9/102 
41 นางณปภัช รู้สมกาย ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศกึษา เคมี/2,6 8/72 
42 นางทองทิพย์  เนตรซิว ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/2 7/60 
43 นายบุญเทียน  สุนารี ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ฟิสิกส์/5 3/24 
44 นางสมพิศ ธนธรรมสถิต ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมี/5 8/66 
45 น.ส.ขวัญชนก พันธ์สวัสดิ์สกุล ครูช านาญการ ค.บ. เคม ี วิทยาศาสตร์/3,4 6/48 
46 นายวิทยา  เขียวทอง ครูช านาญการพิเศษ วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/5 4/66 
47 นายพิชิต  สุดโต ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา ชีววิทยา/6 7/48 
48 นายเกรียงไกร  มูลทากุล ครู ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/4,5 5/36 
49 น.ส.เบญจพรรณ  ชมภูมาตย ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/5 6/48 
50 นางพรโสภิต กองรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป วิทยาศาสตร์/1 5/42 
51 นางสาววราภรณ์ เสมอหน้า ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/4 4/30 
52 นางสาวรัตติยา ราชบุญเรือง ครูช านาญการพิเศษ พธ.ม. บริหารการศึกษา/ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/6,5 9/78 
53 นายอภิลักษ ์ทวีวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป วิทยาศาสตร์/2 5/54 
54 นางสาวญาณนารี สารสิน ครูผู้ช่วย วท.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/5,6 7/54 
55 นางสาวอภิชญา  แก้วพรม ครูผู้ช่วย ศษ.บ. วิทยาศาสตรศึกษา (เคมี) เคมี/2,4 8/66 
56 นางสาวนรมน กิติวุฒิชูศิลป์ ครูผู้ช่วย ศษ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (ชีววิทยา) 
ชีววิทยา/6 6/50 

57 นางสาววรรณภา สอนเสนา ครูช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา เคมี/5 6/42 
58 นายวินัย  ปานเนาว์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์/1,2 6/48 
59 นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์/3,4 8/72 

60 นางสาวอรุนณี  โทเท ครู ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์/4,6 8/66 
61 นางสาวณพัสสอร ชื่นชม ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา/5 6/48 
62 นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา/1 6/56 
63 นายภาคภูมิ มุพิลา ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/3 7/72 
64 นางวิภาพร   พาเมืองพล ครูช านาญการพิเศษ บธ.บ. การจดัการทัว่ไป สังคมศึกษา/1,3 3/24 
65 นางจิราพร  แฝงดาหาร ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/3 4/36 
66 นางสาวสุพรรณี หาญวงษา ครูช านาญการพิเศษ น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา/1 4/30 
67 นางนิรัชรา   เขียวทอง ครูช านาญการ พย.บ. พยาบาลศาสตร์ สังคมศึกษา/4,5 4/30 
68 นายนิรมิตร นามวิจิตร ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ สังคมศึกษา/4 4/30 
69 นายฤทธี กัญญาสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา/4,5 6/54 



ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก วิชาสอน/ชั้น ครั้ง/ชั่วโมงอบรม 

70 นางนิสา เหล่าบัวดี ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน  
สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา/2 5/62 

71 นายนนทวัชร์  รักอุบล ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/6 5/42 
72 นางสาวฐิติมา  สุโพธิ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/2 4/30 
73 นายบรรพชนชัย  กองรัตน์ ครู ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา/6 7/78 
74 นางกัลยา  สุ่มมาตย์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา/6 6/48 
75 นายปีใหม่  พิมพ์ทอง ครูผู้ช่วย วท.บ. การฝกึและการจัด 

การกีฬา 
พลศึกษา/2 7/102 

76 นายคุณากร แก้วมงคล ครูช านาญการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา พลศึกษา/4 6/110 
77 นางสาวเจริญพร คุณทะวงษ ์ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา/1,2 5/48 
78 น.ส.เครือวรรณ์ เชื้อหมอดู ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ศิลปะ/6 6/48 
79 นายสรายุทธ  ยนยุบล ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ศิลปะ/5 4/30 
80 นายอภิสิทธ์ิ  มะโนดี ครูช านาญการ ค.บ. ฟิสิกส ์ ศิลปะ/1 4/30 
81 นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง ครู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ/2 6/48 
82 นายเอกรัฐ โกศล ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ/3 4/30 
83 นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา ครูช านาญการพิเศษ คศ.บ คหกรรม การงาน/3,6 4/30 
84 นายทวี พาเมืองพล ครูช านาญการพิเศษ ปทส. โคเนือ้-โคนม การงาน/2,5 4/30 
85 นายบุญพบ  พิมพ์แสง ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. วัดผลประเมินผล การงาน/1,6 4/30 
86 นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน การงาน/3,4 5/36 
87 นายสุวรรณ  โภคเกาะ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน การงาน/2,6 4/30 
88 นายประหยัด  สุ่มมาตย์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานฯ/2,3 6/48 
89 นางปณัสนันท ์กิติชัยเดชอนันต ์ ครูช านาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/6 11/178 
90 นางอรอนงค์  สุทธิบุตร ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. โสตทัศนศึกษา ภาษาอังกฤษ/1 4/30 
91 นางณัชชารีย์ จิตวฒันาชยานนท ์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ/3 7/60 
92 นางปิยนันท์  แก้วสุพรรณ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ/2 5/42 
93 นางธิดา  โกจารย์ศรี ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/4 6/48 
94 นางธีรภรณ์ ถึงงามคุณทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/5 5/40 
95 นางเอมพลอย เพ็ชรสว่างเกิด ครูช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/4 5/42 
96 นางสุกัญญา  มูลวารี ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/1 7/58 
97 นางสาวนิภาพร  ใจบุญ ครูผู้ช่วย ศศบ. ภาษาอังกฤษ,การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ/2 9/72 
98 นางภัทรานิษฐ์  สิงห์บุราณ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/1,3 7/54 
99 นางสาววณิชชา  สุทธิวงศ์ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. 

MTCSOL 
ภาษาจีน 
การสอนภาษาจีน 

  ภาษาจีน/1,4 9/68 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม (รายงานการ
ประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา(SAR), 2562)   

2.  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



ภาพกิจกรรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกณฑ์ของประเด็นพิจารณาการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา” ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม  
การอบรม “นพลักษณ์ ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและงาน” ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


