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1.8   ประวัติการสอน/การปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี  1  ประวัติบุคคล  ประกอบด้วย 



 

 

 

 
 
 

 
ช่ือ    นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข 
วัน เดือน ปี เกิด  วันท่ี  ๑๕  เดือน พฤษภาคม   
ช่ือบิดา    นายวชิระ   เพ็งสุข 
ช่ือมารดา   นางมณี   เพ็งสุข 
ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี ๒๖๐/๖๐  หมู่ ๕  ตําบล สนามชัย  อําเภอ เมืองสุพรรณบุรี   

จังหวัด สุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๒๐๐๐ 
เลขรหัสประจําบ้าน   ๗๒๐๑-๐๕๕๙๖๗-๓   สํานักทะเบียน  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๑-๙๒๐๕๓๓๓ 
 
วันส่ังบรรจุ    วันท่ี  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๐ 
หมายเหต*ุ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑                   

คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐  
วันที่เร่ิมปฏิบัติราชการ   วันท่ี  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๐ 
วันครบเกษียณอายุ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน ๒๕๘๐ 
ประเภทข้าราชการ ครู 
ต้นสังกัด   โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี                                                     
                       (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑) 
ใบประกอบอาชีพ  เลขท่ี  ๕๓๒๐๑๔๘๑๐๐๐๒๘๓    เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ครู 
   ออกให้  ณ วันท่ี ๓๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
   ใช้ได้จนถึง      วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 
 
 

ลงช่ือ……..…….……………………เจ้าของประวัติ 
   (นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข) 
            ตําแหน่ง  ครู   

 
 
 
 

ประวัติส่วนตัว 



 

 

 
 
 

 
 

สถานศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 
วุฒิท่ีได้รับ ระบุสาขา

วิชาเอก (ถ้ามี) 
โรงเรยีนวิเศษไชยชาญ           
“ตันติวิทยาภูมิ” จังหวัดอ่างทอง 

๒๕๓๘ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖          
วิชาเอก คณิตศาสตร์-
วิทยาศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏเทพสตร ีลพบุร ี ๒๕๔๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สถาบันราชภัฏเทพสตร ีลพบุร ี ๒๕๔๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๒๕๔๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
การจัดการและการ
ประเมินโครงการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ลพบุร ี ๒๕๕๒ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา หลักสตูรและ
การสอน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
 

ปัจจุบัน กําลังศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา หลักสตูรและ
การสอน 

   

 
ลงช่ือ………..…..……………………เจ้าของประวัติ 
    (นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข) 
             ตําแหน่ง  ครู  

ประวัติการศึกษา 



 

 

 
 
 
 

วัน เดือน ป ี ตําแหน่ง 
เลขที่ 

ตําแหน่ง 
ระดับ 

อัตรา 
เงินเดือน 

เอกสารอ้างอิง 

๑ ต.ค. ๕๐ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๔๙๒ ครู 
ผู้ช่วย 

๗,๖๓๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๕๓/๒๕๕๐ ลว.    
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

๑ ต.ค. ๕๐ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๔๙๒ ครู
ผู้ช่วย 

๗,๙๔๐ ปรับอัตราเงินเดือน 
ตาม พ.ร.ฎ. พ.ศ.
๒๕๕๐ 

๑ เม.ย. ๕๑ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๔๙๒ ครู
ผู้ช่วย 

๘,๑๓๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๑๔/๒๕๕๑ ลว.    
๘ เมษายน ๒๕๕๑ 

๑ ต.ค. ๕๑ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๔๙๒ ครู
ผู้ช่วย 

๘,๕๐๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๖๔/๒๕๕๑ ลว.    
๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

๑ เม.ย. ๕๒ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๔๙๒ ครู
ผู้ช่วย 

๘,๗๐๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๒๔/๒๕๕๒ ลว.    
๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๘ ก.ย. ๕๒ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๔๙๒ ครู
ผู้ช่วย 

๙,๗๐๐ 
(ปรับวุฒิ) 

ป.โท 

คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๘๗/๒๕๕๒ ลว.    
๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

๑ ต.ค. ๕๒ ครู ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๔๙๒ คศ.๑ ๑๐,๑๙๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๘๙/๒๕๕๒ ลว.    
๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

๑ เม.ย. ๕๓ ครู ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๔๙๒ คศ.๑ ๑๐,๔๒๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๓๑/๒๕๕๓ ลว.    
๘ เมษายน ๒๕๕๓ 

๑ เม.ย. ๕๓ ครู ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ (แก้ไขคําสั่ง 
สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑ ท่ี 
๑๑๗/๒๕๕๓ ลว.๘ เม.ย. 
๒๕๕๓) 

๔๙๒ คศ.๑ ๑๐,๔๗๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๓๖/๒๕๕๓ ลว.    
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 

ประวัติการรับราชการ/การทํางาน 



 

 

 

วัน เดือน ป ี ตําแหน่ง 
เลขที่ 

ตําแหน่ง 
ระดับ 

อัตรา 
เงินเดือน 

เอกสารอ้างอิง 

๓ ก.ย. ๕๓ ครู ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ (ได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าข้ัน
ตํ่า) 

๔๙๒ คศ.๑ ๑๐,๗๗๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๗๗/๒๕๕๓ ลว.    
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

๑ ต.ค. ๕๓ ครู ร.ร.วัดวังกุ่ม สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑  

๔๙๒ คศ.๑ ๑๑,๓๕๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๗๕/๒๕๕๓ ลว.    
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

๓๑ มี.ค. ๕๔ ครู ร.ร.วัดวังกุ่ม สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๔๙๒ คศ.๑ ๑๑,๓๕๐ ปรับตามเงินเดือน 
ตาม พ.ร.บ.(ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑ เม.ย. ๕๔ ครู ร.ร.วัดวังกุ่ม สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๔๙๒ คศ.๑ ๑๑,๖๕๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม  
ท่ี ๒๖/๒๕๕๔ ลว.    
๒ เมษายน ๒๕๕๔ 

๑๙ เม.ย. ๕๔ ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ ปรับตาม ว.๔ 
ปี ๒๕๕๔ 

๗๗ คศ.๑ ๑๑,๙๓๐ คําส่ัง ร.ร. วัดวังกุ่ม 
ท่ี ๔๕/๒๕๕๔ ลว. 
๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 

๑๙ พ.ค. ๕๔ ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๗๗ คศ.๑ ๑๑,๙๓๐ คําส่ัง ร.ร. อนุบาล
สุพรรณบุรี ท่ี ๓๗/
๒๕๕๔ ลว. ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

๑๙ พ.ค. ๕๔ ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ (แก้ไขคําสั่ง 
ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี ท่ี ๓๗/
๕๔ ลว.๑๙ พ.ค. ๕๔) 

๗๗ คศ.๑ ๑๒,๕๓๐ คําส่ัง ร.ร. อนุบาล
สุพรรณบุรี ท่ี ๗๖/
๒๕๕๔ ลว. ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๔ 

๑ ต.ค. ๕๔ ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑  

๗๗ คศ.๑ ๑๔,๒๒๐ คําส่ัง ร.ร. อนุบาล
สุพรรณบุรี ท่ี ๘๙/
๕๔ ลว. ๑๐ ต.ค. ๕๔ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

วัน เดือน ป ี ตําแหน่ง 
เลขที่ 

ตําแหน่ง 
ระดับ 

อัตรา 
เงินเดือน 

เอกสารอ้างอิง 

๑ เม.ย. ๕๕ ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑  

๗๗ คศ.๑ ๑๔,๖๒๐ คําส่ัง ร.ร. อนุบาล
สุพรรณบุรี ท่ี ๒๘/
๕๕ ลว.๑๒ เม.ย. ๕๕ 

๑ ต.ค. ๕๕ ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑  

๗๗ คศ.๒ ๑๖,๑๙๐ คําส่ัง สพป.สพ.๑ 
ท่ี ๓๖๖/๒๕๕๕ 
ลว.๖ พ.ย. ๕๕ 

๑ ม.ค. ๕๕ ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑  

๗๗ คศ.๑ ๑๖,๖๗๐ ปรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน
ตามวุฒิ คําส่ัง        
ร.ร.อนุบาล
สุพรรณบุรี ท่ี ๓๓/
๕๖ ลว.๒๒ มี.ค. ๕๖ 

๑ เม.ย. ๕๕ ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๗๗ คศ.๒ ๑๘,๔๗๐ แก้ไขคําส่ังเล่ือนข้ัน
เงินเดือน คําส่ัง 
สปพ.สุพรรณบุรี   
เขต ๑ ท่ี ๓๕/๕๖ 
ลว.๒๕ มี.ค. ๕๖ 

๑ ต.ค. ๕๕ ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๗๗ คศ.๒ ๑๙,๔๖๐ แก้ไขคําส่ังเล่ือนข้ัน
เงินเดือน คําส่ัง 
สปพ.สุพรรณบุรี   
เขต ๑ ท่ี ๓๕/๕๖ 
ลว.๒๕ มี.ค. ๕๖ 

๑ เม.ย. ๕๖ ครู ร.ร.อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๗๗ คศ.๒ ๑๙,๙๕๐ คําส่ัง สปพ.
สุพรรณบุรี เขต ๑ ท่ี 
๑๑๗/๕๖ ลว.๕ เม.ย. 
๕๖ 

      

 
 
 
ลงช่ือ………..…………………………เจ้าของประวัติ 
    (นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข) 
           ตําแหน่ง  ครู 
 
 



 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
ลงช่ือ…………………………………..เจ้าของประวัติ 
    (นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข) 
             ตําแหน่ง  ครู   

 
 
 
 
 
 
 

 รายการลา  
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด/
ลาอุปสมบท 

ลาเข้ารับ
การตรวจ

เลือด 

ลาศึกษาต่อ ขาด
ราชการ/
ขาดงาน 

ผู้รับรอง    
(ผู้บังคับ 
บัญชา) 

 คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน  
2550 - - - - - - - - - - - -  
2551 2 2 - - - - - - - - - -  
2552 - - 2 2 - - - - - - - -  
2553 2 2 4 4 - - - - - - - -  
2554 - - 1 1 - - - - - - - -  
2555 1 1 3 4 - - - - - - - -  
2556              
2557              
2558              
2559              
2560              

ประวัติการหยุดราชการ/การหยุดงาน 



 

 

 
 
 
 

วันเดือนปีท่ี
ได้รับพระ ช้ัน เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา 

หลักฐาน
อ้างอิง 

ผู้รับรอง
(ผู้บังคับ 

ราชทานฯ  เล่มท่ี ตอนท่ี หน้าท่ี ลงวันท่ี  บัญชา) 
 

5 ธันวาคม       
2555 

 

 
ต.ม. 

 
8/1 

 
16 ข 

 
231 

 
14 ก.ค. 56 

 
 
 
 

 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………..เจ้าของประวัติ 
    (นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข) 
             ตําแหน่ง  ครู 

 
 
 
 
 
 

ประวัติการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 



 

 

 
 

     
      ประวัติการอบรม สัมมนา   
 

ผู้มอบ เร่ืองท่ีอบรม สัมมนา 
วันท่ี/ให้ไว้ ณ 

วันท่ี 
สถานท่ี 

ชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร สพท.
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
การเรียนรู้ หลักสูตรการผลิตสื่อ
ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม 
Dreamwerver 

๒๔-๒๕ 
ตุลาคม    
๒๕๕๐ 

สํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาสุพรรณบุรี     

เขต ๑ 

คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การออกแบบ 
และพัฒนาสื่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ 
มัลติมีเดีย (MMCAI) 

๑๙-๒๐     
มกราคม๒๕๕๑ 

คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี    

เขต ๑ 

ได้ผ่านการอบรมปฏิบัติการ แนว
ทางการสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษา “แบบอิงมาตรฐาน” 

๑๐ , ๑๗ 
พฤษภาคม  

๒๕๕๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี     

เขต ๑ 
สถาบันส่งเสริมและ
พัฒนาการอ่านการ

เขียนแห่งประเทศไทย 
(สพกท.) 

ได้ผ่านการอบรมเร่ือง คู่มือการ
สร้างสรรค์ E-BOOK อัจฉริยะ 

๑๘        
กรกฎาคม 
๒๕๕๑ 

ห้อง Lotus ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ   

กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น 

๒๗       
กรกฎาคม 
๒๕๕๑ 

ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว 
อําเภอศรีประจันต์    
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

ผ่านการอบรม “โครงการอบรม
มารยาทไทย” ประจําปี ๒๕๕๑ 

๑๖           
สิงหาคม 
๒๕๕๑ 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
  

  

ประวัติการสัมมนา/อบรม 



 

 

ประวัติการอบรม สัมมนา  (๒)   
 

ผู้มอบ เร่ืองท่ีอบรม สัมมนา 
วันท่ี/ให้ไว้ ณ 

วันท่ี 
สถานท่ี 

สํานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

การฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง 

๑๐ เมษายน 
๒๕๕๒ 

ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ          
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริม
นักเรียนให้ดําเนินตามเบื้องพระ
ยุคลบาท (เสริมสร้างคุณธรรม
ในสถานศึกษา) 

๑๘-๑๙ 
กุมภาพันธ์     

๒๕๕๓ 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี     
เขต ๑ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี    

เขต ๑ 

ไ ด้ ผ่ า นก ารอบ รม ปฏิ บั ติกา ร 
ครูผู้สอน หลักสูตรการบูรณา
การ ICT โครงการพัฒนาการ
เรียน  การสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลเฉลิมพระ
เกียรติ 

๒๙ มิถุนายน ถึง
๓ กรกฏาคม  

๒๕๕๓ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี     

เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนบ้านตา
หลังใน สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว 

เขต ๑ 

ก า ร ศึ ก ษ า ดูง า นนิ ท ร รศ ก า ร 
“กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก 
๘ อุบายให้รักการอ่าน” 

๒๗-๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๓ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ
ด้วยระบบ e-Training และผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
การอบรม 

๙ ธันวาคม 
๒๕๕๓ 

การอบรมออนไลน์ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

ได้เข้าประชุมอบรมปฏิบัติการ
ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

๑๐-๑๑ 
พฤษภาคม  

๒๕๕๔ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ 

สํานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

รับรองเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรม
วิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้ชั้นสูง 

๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ 

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 



 

 

 ประวัติการอบรม สัมมนา  (๓)   
 

  

ผู้มอบ เร่ืองท่ีอบรม สัมมนา วันท่ี/ให้ไว้ ณ 
วันท่ี 

สถานท่ี 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

๔-๖ สิงหาคม  
๒๕๕๔ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กับ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสวนดุสิต 

การอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้ง
ระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

๓๐ กันยายน ถึง 
๒ ตุลาคม  
๒๕๕๔ 

โรงแรมอาร์เอส  
(RS Hotel) 
ราชศุภมิตร  

จังหวัดกาญจนบุรี 

สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง  

E-Learning Courseware : 
Powerful Tool for Digital 

Classroom  
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ : สื่ออันทรง
พลังสําหรับห้องเรียนยุคดิจิทัล 

๓ เมษายน 
๒๕๕๕ 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ  

กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1   

คณะกรรมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร 
และสื่อประกอบหลักสูตรกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
โครงการ “จากห้ิงสู่ห้อง” 

๒๓ – ๒๙ 
เมษายน 
๒๕๕๕ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ 

 
 
 



 

 

ประวัติการอบรม สัมมนา  (๔)   
 

  

ผู้มอบ เร่ืองท่ีอบรม สัมมนา วันท่ี/ให้ไว้ ณ 
วันท่ี 

สถานท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒๕ เมษายน 
๒๕๕๕ 

โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

สัมมนาทางวิชาการเพื่อ
การศึกษาไทย (ICTEd 2012) 

ภาวะการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓-๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ต        
ร่วมพัฒนาไทย 

(Internet Foundation for 
the Development of 

Thailand) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต
สื่อดิจิตัล ด้วยโปรแกรม 
Adobe captivate ๕.๕ 

๒๑-๒๒ 
มิถุนายน 
๒๕๕๕ 

อุทยานการเรียนรู้ TK park 
ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

เวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

๑๑-๑๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 

โรงแรมแม็กซ์  
ถนนพระรามเก้า 
กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี    

เขต ๑ 

๒๗-๒๘ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ 

โครงการ Partners in 
Learning โดยบริษัท 

ไมโครซอฟท์         
(ประเทศไทย) จํากัด 

อบรมเชิงปฏิบัติการ และผ่าน
หลักสูตรการสร้างนวัตกรรม

เพื่อการเรียนการสอนด้วย    
KODU GAME LAB 

๒๒ กันยายน 
๒๕๕๕ 

บริษัท ไมโครซอฟท์         
(ประเทศไทย) จํากัด 

กรุงเทพฯ 

 
 
 
 



 

 

ประวัติการอบรม สัมมนา  (๕)   
 

  

ผู้มอบ เร่ืองท่ีอบรม สัมมนา วันท่ี/ให้ไว้ ณ 
วันท่ี 

สถานท่ี 

สถาบันราชานุกูล 
และ 

สํานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และ

คุณภาพเยาวชน (สสค.) 

การใช้เทคโนโลยีสําหรับกลุ่ม
เด็กที่มีภาวะบกพร่องทาง 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรในโรงเรียนนําร่อง 

๒๑-๒๒ 
ธันวาคม   
๒๕๕๕ 

โรงแรมคุ้มสุพรรณ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี 

การอบรม “การขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่สถานศึกษา”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๘ กันยายน 
๒๕๕๖ 

โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การพัฒนาผู้เทนบุคลากรเพื่อ
การขยายผลการนําสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสื่อ
มัลติมีเดียสามมิติไปใช้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โรงเรียน

มาตรฐานสากล ระดับ
ประถมศึกษา 

๒๗ กันยายน 
๒๕๕๖ 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

ลงช่ือ………..…………………..……เจ้าของประวัติ 
    (นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข) 
             ตําแหน่ง  ครู  

 
 
 
 
 
 



 

 

            ประวัติการเข้าร่วมเป็นวิทยากร และกรรมการทางการศึกษา   
 

ผู้มอบ เกียรติบัตร วันท่ี สถานท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงาน
คณะกรรมการ        

การเลือกตั้ง 

ได้ร่วมปฏิบัติงานการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไป 

๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๐ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต ๑ 

สํานักงานกลุ่ม
โรงเรียนโพธ์ิพระยา 

เมืองสุพรรณบุรี    
สพป.สุพรรณบุรี    

เขต ๑ 

เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการผลิต
สื่อเพื่อการเรียนการสอน Program 
Flip Publisher จํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
ของกลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา  
เมืองสุพรรณบุรี 

๓-๔ ธันวาคม  
๒๕๕๐ 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

สํานักงานกลุ่ม
โรงเรียนโพธ์ิพระยา 

เมืองสุพรรณบุรี    
สพป.สุพรรณบุรี    

เขต ๑ 

เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการผลิต
สื่อเพื่อการเรียนการสอน Program 
Flip Captivate V.๓ จํานวน ๑๒ 
ชั่วโมง ของกลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา  
เมืองสุพรรณบุรี 

๓-๔ ธันวาคม  
๒๕๕๐ 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สพป.สุพรรณบุรี    

เขต ๑ 

เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการผลิต
สื่อเพื่อการเรียนการสอน Program 
Flip Publisher จํานวน ๑๒ ชั่วโมง  
 

๙-๑๐ ธันวาคม  
๒๕๕๐ 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

คณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตําแหน่ง รอง
ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 
๒  ก ลุ่ ม ที่  ๓  เ ห ล่ า เ ส น า  สั ง กั ด
โรงเรียนวัดวังกุ่ม 

๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๓ 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สพป.สุพรรณบุรี    

เขต ๑ 

เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ
สอน เร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ต และ 
อีเมล์  
 

๒๖-๒๗ มิถุนายน  
๒๕๕๒ 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

 
 



 

 

ประวัติการเข้าร่วมเป็นวิทยากร และกรรมการทางการศึกษา  (๒) 
 

ผู้มอบ เกียรติบัตร วันท่ี/ให้ไว้ ณ วันท่ี สถานท่ี 

กลุ่มโรงเรียนโพธ์ิพระ
ยา เมืองสุพรรณบุรี 

ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรม  
คร้ังที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

โรงเรียนวัดวังกุม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

เป็นวิทยากรประชุมสัมมนา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๔-๖ สิงหาคม  
๒๕๕๔ 

ศูนย์การเรียนรู้ครู
และบุคลากรทางการ

ศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา
ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ 
โรงเรียนอนุบาล

สุพรรณบุรี 
ได้เป็นวิทยากรการอบรม ค่าย 
วิชาการวิทยาศาสตร์พัฒนาส่งเสริม
กระบวนการทดลอง 

 ๒ กันยายน 
๒๕๕๔ 

โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑  

คณะทํางานจัดทําหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

๒-๖ กรกฎาคม     
๒๕๕๕  

ศูนย์การเรียนรู้ครู
และบุคลากร         
ทางการศึกษา    

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

วิทยากรการผลิตสื่อโดยใช้โปรแกรม 
E-book 

๑๕ , ๒๔-๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

 
ลงช่ือ………..…………………..……เจ้าของประวัติ 
    (นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข) 
             ตําแหน่ง  ครู 



 

 

        ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษา   
 

ผู้มอบ เกียรติบัตร 
วันท่ี/ให้ไว้ ณ  

วันท่ี 
สถานท่ี 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

ได้รางวัล เหรียญเงิน การประกวด
ผลิตสื่อ ประเภท สื่อเทคโนโลยี ของ
โรงเรียนวัดวังกุ่ม ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๐ 

๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๐ 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

ชมรมพุทธศาสตร์
สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ 

ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟู
ศีลธรรมโลก รุ่นที่ ๔๖ เน่ืองในมหา
มงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา 

๘-๑๔ มิถุนายน 
๒๕๕๑ 

ชมรมพุทธศาสตร์
สากล ในอุปถัมภ์

สมเด็จพระมหารัชมัง
คลาจารย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี ครูผู้ฝึกสอนการประกวดมารยาทไทย 
ประจําปี ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษา 

๒๓ กรกฎาคม    
๒๕๕๑ 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
สํานักงานกลุ่ม

โรงเรียนโพธ์ิพระยา 
เมืองสุพรรณบุรี    
สพป.สุพรรณบุรี    

เขต ๑ 

ผู้ฝึกสอนดีเด่นกิจกรรม การสร้าง
ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Paint ระดับ
ช่วงชั้นที่ ๑ ในการแข่งขันกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๕๑ ระดับกลุ่ม
โรงเรียน 

๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ 

โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

สํานักงานกลุ่ม
โรงเรียนโพธ์ิพระยา 

เมืองสุพรรณบุรี    
สพป.สุพรรณบุรี    

เขต ๑ 

ผู้ฝึกสอนดีเด่นกิจกรรม การสร้าง
ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft 
Power ระดับช่วงชั้นที่ ๒ ในการ
แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระดับ
กลุ่มโรงเรียน 

๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ 

โรงเรียนวัดวังกุม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม
นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปี ๒๕๕๑ ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

๕-๘ มกราคม 
๒๕๕๒ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 



 

 

      ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษา (๒)    
  

ผู้มอบ เกียรติบัตร 
วันท่ี/ให้ไว้ ณ 

วันท่ี 
สถานท่ี 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมเด็กไทยคิดคล่องสมองดี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 
๒๕๕๒ ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

๒๑-๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 

จังหวัดลพบุรี 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปี ๒๕๕๒ ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

๒๑-๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 

จังหวัดลพบุรี     
จังหวัดสระบุรี 

กองร้อยฝึกรบพิเศษ
ท่ี ๑ ค่ายฝึกการรบ
พิเศษแก่งกระจาน 

ได้ผ่านการทดสอบกําลังใจด้วยการ
กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต และไต่หน้าผา
จําลอง 

๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

จังหวัดเพชรบุรี 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง จากการแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 
๒๕๕๓ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต ๑ 

๒๕ พฤศจิกาคม 
๒๕๕๓ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ 

กลุ่มโรงเรียนช่วงชั้น
ท่ี ๓ กลุ่มราชพฤกษ์ 

เป็นผู้ฝึกซ้อมจากการประกวด การ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 
๒๕๕๓ 

๑๒ พฤศจิกายน  
๒๕๕๓ 

โรงเรียนสงวนหญิง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

ได้ร่วมกิจกรรมนิทรรศการโครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลเฉลิมพระ
เกียรติ ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๒๗-๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๓ 

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 



 

 

       ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษา (๓)    
  

ผู้มอบ เกียรติบัตร 
วันท่ี/ให้ไว้ ณ 

วันท่ี 
สถานท่ี 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และ

โครงการ Microsoft 
Partners in 
Learning 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้นํา
นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเรียน
การสอน ระดับภูมิภาค 

๓-๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

ครูผู้ฝึกกิจกรรม การสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รางวัลเหรียญ
ทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
คร้ังที่ ๖๒ ประจําปี ๒๕๕๕ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

๒๔-๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

ครูผู้ฝึกกิจกรรม การใช้โปรแกรม
นําเสนอ (Presentation) ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รางวัลเหรียญ
ทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
คร้ังที่ ๖๒ ประจําปี ๒๕๕๕ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

๒๔-๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

ครูผู้ฝึกกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังที่ ๖๒ ประจําปี ๒๕๕๕ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๒๔-๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ 

 
 

 
 



 

 

       ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษา (๔)    
  

ผู้มอบ เกียรติบัตร 
วันท่ี/ให้ไว้ ณ 

วันท่ี 
สถานท่ี 

คุรุสภา เป็นครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรีเขต ๑ 
คุรุสภา ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ  

“หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี ๒๕๕๕ 
๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต ๑ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษา             
ข้ันพื้นฐาน 

 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๕ ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก  รางวัล
ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและ  
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

๑๐ ธันวาคม   
๒๕๕๕ 

โรงแรมสตาร์ 
จังหวัดระยอง 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

และโครงการ 
Microsoft Partners 

in Learning 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้นํา
นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเรียน
การสอน ระดับภูมิภาค 
Thailand Innovative Teacher 
Leadership Award ในงานวิชาการ
ระดับประเทศ และรางวัลครูผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการอย่างมี
ส่วนร่วมของนักเรียน โดยใช้ ICT 
(Collaboration) 

๘-๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

โรงแรมแม่นํ้า  
รามาดาพลาซา 

 กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 

 



 

 

       ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษา (๕)    
  

ผู้มอบ เกียรติบัตร 
วันท่ี/ให้ไว้ ณ 

วันท่ี 
สถานท่ี 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

รางวัลระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม 
(Platinum)  การประกวดแข่งขัน
ภายใต้โครงการ เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 24-26 
กรกฎาคม พ.ศ.2556  

26 กรกฎาคม 
2556 

โรงแรม                  
แอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี 

จอมเทียน จังหวัด
ชลบุรี 

 
 

 
ลงช่ือ………..…………………..……เจ้าของประวัติ 
    (นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข) 
             ตําแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

สถานท่ีศึกษาดูงาน ต้ังแต่ – ถึง 
(วัน เดือน ปี) 

ส่ิงท่ีได้ไปศึกษา 

๑. ศึกษาดูงานเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ และการศึกษาของ  
กรุงปักก่ิง ประเทศจีน 

๖-๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 
๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 

กรุงปักก่ิง มีสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ท่ีมี
ช่ือเสียงอยู่จํานวนมาก ภายในตัวเมือง
ช้ั น ใ น  มี  ป ร ะ ร า ช วั ง กู้ ก ง  (  ห รื อ
พระราชวังโบราณ หรือ พระราชวัง
ต้องห้าม ) ทะเลสาบเป๋ยไห่ ภูเขาจ่ิงซาน 
หอ เ ที ยนถาน  (  หรื อ  หอสวรรค์  ) 
สวนสาธารณะจงซาน เป็นต้น ในเขต
ปริมณฑล มีพระราชวัง อ๋ี เหอเย ว๋ียน       
( หรือพระราชวังฤดูร้อน ) สวนสาธารณะ
หยวนหมิงหยวน ภูเขาเซียงซาน สุสาน 
13 จักรพรรดิ ส่วนท่ีไกลออกไป มี 
กําแพงเมืองจีน ศึกษาเ ก่ียวกับระบบ
การศึกษา และโปรแกรมการศึกษาของ
ประเทศจีน การจัดการเรียนการสอนและ
การจัดการหลักสูตรของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย 

๒. ดูสภาพแวดล้อมของเมือง 
Macau,Zhuhai, Shen Zhen  
และ Hong Khong  
ประเทศจีน 

๑๒-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ดูสภาพแวดล้อมของเมืองท่ีเขาลํ่าลือว่า
เป็นเกาะเล็ก ๆ ของจีน  ได้แก่
Macau,Zhuhai, Shen Zhen  และ 
Hong Khong  ซ่ึงเป็นเมืองหนึ่งแต่ทําไม
เจริญ ประเทศจีนมี 22 มณฑลกับ 2 
เมือง ท่ีใช้การปกครองทางการเมือง คือ 
เมืองมาเก๊า (Macau) และ ฮ่องกง 
(Hong Khong) และ 4 เมืองท่ีใช้การ
ปกครองทางด้านเศรษฐกิจ (ไม่ต้องส่งเงิน
เข้ารัฐบาลกลาง) คือ เซ่ินเจ้ิน จูไห่ ซัว
เถา และไหหลํา 

 
 
 
 

ศึกษาดูงาน 



 

 

สถานท่ีศึกษาดูงาน ต้ังแต่ – ถึง 
(วัน เดือน ปี) 

ส่ิงท่ีได้ไปศึกษา 

๓. ศึกษาดูงานเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของ 
ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 

 เกาะลังกาวี เคยเป็นเกาะท่ีอยู่ในอาณา
เขตประเทศสยามก่อนสงครามโลก แต่
ด้วยเหตุการณ์ผันแปรจากเล่ห์เพทุบาย
ของประเทศฝรั่งอาณานิคม ทําให้เกาะ
ลั ง กา วี ต้ องตก ไป เ ป็นของปร ะ เทศ
มาเลเซียในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่
จะเป็นชาวมาเลย์นับถือศาสนาอิสลาม 
ชาวจีน ชาวอินเดีย และชาวไทยอยู่บ้าง 
แต่ไม่มากนักลังกาวี เมืองแห่งตํานานพระ
นางเลือดขาว มัสซูรี หรือ ปะไหมสุหรี 
แห่งศุลต่านลังกาวี ท่ีถูกประหารชีวิต
ต้ังแต่วัยสาว ด้วยคมกริช เพราะความ
ริษยาของผู้อ่ืน ในขณะท่ีสวามีออกรบใน
สงคราม  ไม่มีผู้ใดให้ความช่วยเหลือนาง
ได้เนื่องจากนางเป็นคนต่างแดน ท่ีมาจาก
จังหวัดภูเก็ตประเทศไทย ซ่ึงมีภาพถ่าย
ยืนยันในช่วงท่ีนางอาศัยอยู่ในภูเก็ตด้วย 
(ไม่ยืนยันความถูกต้องเนื่องจากได้ข้อมูล
มาจากไก๊ด์) ลังกาวีมีเกาะแก่งท่ียังคง
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ เ ช่น ท่ี  Pulau 
Payer อุทยานทางทะเลท่ีต้องใช้เวลา
เดินทางจากฝ่ังประมาณ 2 ช่ัวโมง  ท่ีนั่น
จะสามารถสัมผัสกับปลาทะเลหลากสี
รวมท้ังปลาฉลาม แต่พวกเราไม่ได้ไป
พิสูจน์เนื่องจากไม่มีเวลาพอ  ถ้าจะไปท่ี
นั่นต้องพักในลังกาวีถึง 2 คืน แต่คิดว่าคง
ไม่แตกต่างจากทะเลอันดามันของไทยสัก
เท่าไหร่ โดยเฉพาะท่ีเกาะพีพี หรือ ทะเล
ตรัง  ท่ียังคงมีปลาทะเลสีสวยมาว่ายน้ํา
ให้เห็นกันมากมาย 

 
 
 
 
 



 

 

สถานท่ีศึกษาดูงาน ต้ังแต่ – ถึง 
(วัน เดือน ปี) 

ส่ิงท่ีได้ไปศึกษา 

๔. ศึกษาดูงานเก่ียวกับลักษณะ
ภูมิประเทศ และประวัติศาสตร์
ของประเทศลาว (ลาวใต้) 

๘-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แขวงจําปาสัก    เป็นแขวงท่ีมีความ
หลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ให้เ ย่ียม
ชม แต่ละแห่งอยู่ไกลกันค่อนข้างใช้เวลา
ในการเดิน ทาง ดังนั้นควรมีเวลาสัก 3 
วัน 2 คืน เพ่ือจะได้เท่ียวชมได้ครบ การ
เดินทางในครั้งนี้ ได้ไปชมความย่ิงใหญ่
ของน้ําตกคอนพะเพ็ง หล่ีผี น้ําตกตาด
ฟาน ตาดเยือง และตาดผาส้วม  ปากเซ 
เมืองหลวงของแขวงจําปาสัก   จาก
ชายแดนช่องเม็กในอําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี  ผ่านด่านวังเต่า  ชายแดน
ของลาวท่ีชาวบ้านจํานําสินค้ามาวางขาย 
นักท่องเท่ียวสามารถแวะชม แวะซ้ือได้
ตามสะดวก จากนั้นมาตามทางหลวง
หมายเลข 10  ซ่ึงเป็นถนนลาดยางอย่าง
ดี ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตรก็จะถึง
สะพานมิตรภาพ ลาว-ญ่ีปุ่น มีความยาว 
1,380 เมตร  ข้ามแม่น้ําโขงมาถึงเมือง
ปากเซ  เมืองหลวงของแขวงจําปา
สัก  ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
ลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสต้ังเมืองจําปาสัก 
ข้ึนมา เพ่ือคานอํานาจกับเมืองจําปาสัก
(บ้านวัดทุ่ง) ซ่ึงมีประวัติความเป็นมา
เก่าแก่ย้อนข้ึนไปถึงยุคก่อนเข้ามาต้ัง
รกรากของขอมโบราณ เมืองปากเซไม่มี
อารยธรรมเก่าแก่เหมือน กับเมืองจําปา
สัก  แต่กลับมีความหลากหลายของเช้ือ
ชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม  มีจํานวน
ประชากรอาศัยราว 70,000 คน นอกจาก
ชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม 
เข้ามา อาศัยและต้ังรกรากทํามาหากิน
จํานวนมาก  บรรยากาศโดยท่ัวไปในเมือง
ปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้าน
มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  

 



 

 

สถานท่ีศึกษาดู
งาน 

ต้ังแต่ – ถึง 
(วัน เดือน ปี) 

ส่ิงท่ีได้ไปศึกษา 

๕. ศึกษาดูงาน
เก่ียวกับลักษณะ
ภูมิประเทศ และ
ประวัติศาสตร์ของ
ประเทศเวียดนาม
เหนือ 

๗-๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

ประเทศเวียดนาม (เวียดนาม : Việt Nam)  

ช่ืออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(เวียดนาม : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) เป็น
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน 
ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก 
และอ่าวตังเก๋ีย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก 

เมืองหลวง : กรุงฮานอย 

พ้ืนท่ี : 329,241 ตร.กม. มีชายแดนติดกับประเทศจีน, ประเทศ
ลาว และประเทศกัมพูชา  

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้าน
ตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่านทะเล
จีนใต้ ทําให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตก
ชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง (ฝนตกตลอดปี 
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)เป็นประเทศท่ีมี
ความชื้นประมาณ 84 %  

ศึกษาพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้กับสุสานโฮจิมินห์ เป็น
สถานท่ีซ่ึงชาวเวียดนามและนักท่องเท่ียวจะได้มาสัมผัสเรื่องราว
ตลอดชีวิตท่ีผ่านมาของรัฐบุรุษผู้ย่ิงใหญ่ จนมาสิ้นสุดท่ีชัยชนะใน
การรวบรวมเวียดนามให้เป็นหน่ึง ผ่านภาพเหตุการณ์ต่างๆท่ีได้
ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของ
ลุงโฮ โดยเฉพาะแนวคิดในการใช้ชีวิตของท่าน ท่ีนําไปปรับใช้ได้
ทุกยุคทุกสมัย พิพิธภัณฑ์ต้ังอยู่ใกล้กับจัตุรัสบาดิงห์  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   
 
 

ที่ ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ ระยะเวลา/ปี 
1 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ลพบุรี 

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
และปฏิบัติหน้าท่ี      

งานพัสดุและ          
งานคอมพิวเตอร์ 

1 ปี 7 เดือน 

2 ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี 

ครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์และปฏิบัติ
หน้าท่ีงานคอมพิวเตอร์ 

3 ปี 5 เดือน 

3 ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดวังกุ่ม สอนและเจ้าหน้าท่ี
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
หัวหน้างาน/โครงการ 

2 

4 ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สอนและเจ้าหน้าท่ี
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
หัวหน้างาน/โครงการ 

1 ปี 8 เดือน 

5 ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี 

สอน/เจ้าหน้าท่ี
เทคโนโลยี ผู้ดูแล

รับผิดชอบจัดทําเว็บไซต์
โรงเรียน 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
Student’s Quality 54 

9 เดือน 

6 ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี 

สอน/เจ้าหน้าท่ี
เทคโนโลยี ผู้ดูแล

รับผิดชอบจัดทําเว็บไซต์
โรงเรียน 

1 ปี 11 เดือน 

 
 

ลงช่ือ………..…………………..……เจ้าของประวัติ 
    (นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข) 
             ตําแหน่ง  ครู   

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 


