2.ขอมูลบุคลากร

ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปการศึกษา 2558

ทําเนียบผูบริหารสถานศึกษา
ครูใหญ/ผูอํานวยการ
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

ระยะเวลาดํารงตําแหนง

1

นายเลอชัย

ลวสุต

ครูใหญ

8 มิถุนายน 2525- 24 มิถุนายน 2529

2

นายอรุณ

เมธเศรษฐ

ครูใหญ

24 มิถุนายน 2529 - 25 กรกฎาคม 2531

3

นายบัญญัติ โรจนารุณ

ครูใหญ

25 กรกฎาคม 2531 - 25 พฤษภาคม 2537

4

นายสุนันท

โยธารักษ

ครูใหญ

26 พฤษภาคม 2537 - 14 มิถุนายน 2538

5

นายวิจารณ แสงหาญ

ครูใหญ

14 มิถุนายน 2538 - 28 พฤษภาคม 2545

6

นายบัญญัติ โรจนารุณ

ครูใหญ

28 พฤษภาคม 2545 - 30 พฤษภาคม 2546

7

นายวิหาร

ศรีหาพล

ครูใหญ

30 พฤษภาคม 2546 - 18 มิถุนายน 2547

8

นายวิริยะ

ฉันทวโรดม

ครูใหญ

18 มิถุนายน 2547 - 21 พฤษภาคม 2550

9

นายสุนันท

โยธารักษ

ครูใหญ

22 พฤษภาคม 2550 - 20 มิถุนายน 2550

10

นายสุรสิทธิ์ สุขชัย

ครูใหญ

8 มิถุนายน 2550 - 29 มกราคม 2556

11

นายอรุณ

เมธเศรษฐ

12

นายมีศักดิ์

วองประชานุกูล ผูอํานวยการ 1 พฤษภาคม 2556 - ปจจุบัน

ผูอํานวยการ 29 มกราคม 2556 - 30 เมษายน 2556

ผูจัดการ
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

ระยะเวลาดํารงตําแหนง

1

นายชุมพล

ดีสุดจิต

ผูจัดการ

8 มิถุนายน 2525 - 24 มิถุนายน 2529

2

นายอรุณ

เมธเศรษฐ

ผูจัดการ

24 มิถุนายน 2529 - 1 กรกฎาคม 2531

3

นายบัญญัติ

โรจนารุณ

ผูจัดการ

1 กรกฎาคม 2531 - 1 กรกฎาคม 2537

4

นายสุรสิทธิ์

สุขชัย

ผูจัดการ

1 กรกฎาคม 2537 - 1 สิงหาคม 2542

5

นายบัญญัติ

โรจนารุณ

ผูจัดการ

1 สิงหาคม 2542 - 31 พฤษภาคม 2546

6

นายวิริยะ

ฉันทวโรดม

ผูจัดการ

1 มิถุนายน 2546 - 1 พฤษภาคม 2550

7

นายสุรสิทธิ์

สุขชัย

ผูจัดการ

1 พฤษภาคม 2550 - 12 มกราคม 2555

8

นายกิตติศักดิ์ เจริญศรี

ผูจัดการ

12 มกราคม 2555 - 30 เมษายน 2556

9

นายวิจารณ

ผูจัดการ

1 พฤษภาคม 2556 - ปจจุบัน

แสงหาญ
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ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปการศึกษา 2558
โครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
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คณะกรรมการสถานศึกษา
1. ภราดามีศักด

วองประชานุกูล

ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ

๒. ภราดาวิจารณ

แสงหาญ

ผูจัดการ

๓. นางสุจารี

สวัสดิ์กิจไพโรจน

ผูแทนครู

๔. นายสนั่น

อังอุบลกุล

ผูแทนผูปกครอง

๕. นายดนัย

คริสธานินทร

ผูทรงคุณวุฒิ

๖. นายเจริญ

อุษณาจิตต

ผูทรงคุณวุฒิ

๗. นายบรรจง

สวนาพร

ผูทรงคุณวุฒิ

๘. ภราดา ดร.บัญชา

แสงหิรัญ

ผูทรงคุณวุฒิ
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ผูบริหารโรงเรียน

ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ

นายสุรชัย สิทธิชัยวิจิตร
ผูอํานวยการปฏิบัติการ

ภราดาวิจารณ แสงหาญ
ผูจัดการ

ภราดา ดร.พีระนันท นัมคณิสรณ
ผูบริหารที่ปรึกษาฝายกิจการนักเรียน
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2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ(Advisory Board of Director)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ
ชื่อ - นามสกุล
ขอมูลการศึกษาและตําแหนง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล จากสถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง
ผูอํานวยการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
นายสุรชัย สิทธิชัยวิจิตร
จากสถาบัน
Georgia State University
ตําแหนง
ผูอํานวยการปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ภราดาวิจารณ แสงหาญ
จากสถาบัน
Wollongong University, Australia
ตําแหนง
ผูจัดการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
มิสนิสา แกวมงคล
จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง
ตําแหนง
หัวหนาสํานักผูอํานวยการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
มิสอัญชลี ไรมาลี
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตําแหนง
หัวหนาฝายธุรการและทะเบียน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มิสสุวิมล อิ่มถวิล
จากสถาบัน
ราชภัฏธนบุรี
ตําแหนง
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง
หัวหนาฝายวิชาการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มิสวิไลวรรณ แขวงเพ็ชร
จากสถาบัน
ราชภัฎสวนดุสิต
ตําแหนง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ม. อภิชา บุบผาวาส
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง
หัวหนาฝายกิจการนักเรียน
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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2.3 ตารางจํานวนผูบริหารครูและครูสนับสนุนการสอน
(ปที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน)
ใบประกอบ
สถานภาพ
วุฒิการศึกษา
วิชาชีพ
จํานวน
ประเภทบุคลากร
(คน)
ครู
ครู
ต่ํากวา
มี
ไมมี ปเอก. ปโท. ปตรี.
ประจํา พิเศษ
ปตรี.
ผูบริหาร
ผูลงนามแทนผูรับ
1
1
1
1
ใบอนุญาต/ผูอํานวยการ
ผูจัดการ
1
1
1
1
ผูอํานวยการปฏิบัติการ
1
1
1
1
ผูบริหารที่ปรึกษาฝาย
1
1
1
1
กิจการนักเรียน
รวมผูบริหาร
4
4
3
1
1
3
ครูผูสอน
ครูผูสอนไทย
27
27
27
11 16
ครูผูสอนตางชาติ
10
10
7
3
2
8
รวมครูผูสอน
37
37
34
3
13 24
ครูสนับสนุน
ครูสนับสนุนไทย
26
26
25
1
10 16
ครูสนับสนุนตางชาติ
1
1
1
1
บุคลากรทางการศึกษา
2
2
2
2
บุคลากรอัตราจาง
1
1
1
1
รวมครูสนับสนุน
30
30
27
3
10 19
1
64
7
1
26 43
1
รวมบุคลากรทั้งหมด
71
71
71
71
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558
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ครูผูสอน
หมายถึง ผูที่ไดรับการบรรจุใหเปนครูและปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในสถานศึกษา
ครูสนับสนุน
หมายถึง ผูที่ไดรับการบรรจุใหเปนครูและปฏิบัติหนาที่ครูสนับสนุนในสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา คือ
ผูที่ไดรับการบรรจุใหเปนบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติหนาที่ใน
สถานศึกษา คือ
1. นางสาวสมใจ ริมชลา
2. นางสาวณัฐกาญจน แกวปลั่ง
บุคลากรอัตราจาง
คือ
ผูที่สถานศึกษาทําสัญาจางใหปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษารายป คือ
1. นางอนัญญา ลีเกษม
ครูผูสอนตางชาติที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพ โดยไดทําเรื่องผอนผันตามระเบียบกระทรวงศึกษาฯ แลว คือ
1. นายโดดี้ ดังพาลัน 2. นางสาวจิ้งกี้ เอ คาบากิง 3. นายเดวิด ทีส
ครูสนับสนุนที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพ โดยไดทําเรื่องผอนผันตามระเบียบกระทรวงศึกษาฯ แลว คือ
1. นายวรพร เขียวสังข
ครูสนับสนุนตางชาติ คือ ผูแทนจาก HANBAN ที่มาชวยงานสนับสนุนกิจกรรมของหองเรียนขงจื่อ คือ
1. นายจาง ปว
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รายชื่อบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประจําปการศึกษา 2558
ประเภทผูบริหาร จํานวน 4 คน
1. ภราดามีศักดิ์
วองประชานุกูล
2. นายสุรชัย
สิทธิชัยวิจิตร
3. ภราดาวิจารณ
แสงหาญ
4. ภราดา ดร.พีระนันท นัมคณิสรณ
ประเภทครูผูสอน จํานวน 37 คน
หมวดวิชาบัญชี
1. มิสพรทิพย
สุภาพวงศชัย
2. มิสสุจารี
สวัสดิ์กิจไพโรจน
3. ม. โดดี้
ดังพาลัน
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
4. ม.บุญดี
รุงเรืองมณีรัตน
5. ม.สุธี
มหาบุญผาติ
6. มิสประภัสสร ทัน
7. มิสรัชนี
อังคารชุน
8. มิสนภาดา
เดชาพุทธรังษี
9. มิสโรเซลา
เดอ จีชัสเซเวโร
10. ม. อนิโต
ซากัน ซูน
11. ม. เดวิด
ทีส
หมวดวิชาธุรกิจ
12. มิสกุลธิดา
พิรุณธนาไพศาล
13. ม.ธีระ
เหลืองนทีเทพ
14. มิสกรองทอง สุภาวสุวัตร
15. ม. ปอมปโย สามาเนียโก
16. มิสจิงกี้
เอ คาบากิง
หมวดวิชาคณิตศาสตร
17. มิสศรีสุภา
ธนสินทรัพย
18. มิสณัฏสุดา
เจริญเกียรติบวร
หมวดวิชาภาษาจีน
19. ม.อภินพ
การุณยเลิศ
20. มิสศรัญญา
พงษพิทักษ
21. มิสสุภาพร
กัมพละไพฑูรย
22. มิสสรรัตน
ศรีสิทธิชัยกุล
23. มิสชุติมา
เอื้อโอบออม
24. มิสหลิน
เชี่ยน

ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการปฏิบัติการ
ผูจัดการ
ผูบริหารที่ปรึกษาฝายกิจการนักเรียน

(ครูผูสอนตางชาติ)

(ครูผูสอนตางชาติ)
(ครูผูสอนตางชาติ)
(ครูผูสอนตางชาติ)

(ครูผูสอนตางชาติ)
(ครูผูสอนตางชาติ)

(ครูผูสอนตางชาติ)
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25. ม. หลี่
26. มิสเชวีย
หมวดวิชาคอมพิวเตอร
27. ม.ทวีเดช
28. มิสมาลีรัตน
29. ม. อนิล
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
30. มิสเบ็ญจางค
31. ม.จักรกริช
32. ม.เดชา
33. ม. เจษฎา
34. ม.รุงโรจน
35. ม.นพคุณ
36. มิสกันติชา
37. มิสนวรัตน

อี้
เจิน

(ครูผูสอนตางชาติ)
(ครูผูสอนตางชาติ)

สิริโยธิน
สุภาพวงศชัย
แนร

(ครูผูสอนตางชาติ)

แจงใจเจริญ
อิทธิคม
เกื้อหนุน
จิรธนพันธ
เดชศิริเจริญชัย
โรจนพิพัฒนกุล
เอกภักดีโพธา
บูรณประสิทธิ์

ประเภทครูสนับสนุน จํานวน 30 คน
ฝายสํานักผูอํานวยการ
1. มิสนิสา
แกวมงคล
2. มิสสิรินทรรัตน ศรัทธาพันธ
3. มิสพจนีย
วิชาชาง
4. มิสสุภาภรณ เรืองศรี
5. มิสแคทลียา เจซาคาล
6. มิสณัฐกาญจน แกวปลั่ง
ฝายธุรการและทะเบียน
7. มิสอัญชลี
ไรมาลี
8. มิสชนกานต ขันธมูล
9. มิสวีนัส
วีระโอฬารกุล
ฝายการเงินและบัญชี
10. มิสสุวิมล
อิ่มถวิล
11. มิสพิมลนาฏ ปนทอง
12. มิสพัชรี
คงพล
13. มิสดวงฤดี
ประราศรี
ฝายกิจการนักเรียน
14. ม.อภิชา
บุบผาวาส
15. มิสยุพดี
ทองเนื้อแข็ง
16. ม.ชินภัทร
พงษสาหราย
17. ม.วรพร
เขียวสังข

(บุคลากรทางการศึกษา)
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ฝายบริหารทั่วไป
18. มิสวิไลวรรณ
19. มิสอนัญญา
20. ม.รัฐเขต
21. มิสสมนึก
ฝายวิชาการ
22. มิสรุงนภา
23. มิสชาลี
24. มิสรัตนา
25. มิสกันยากร
26. มิสณัฐนันท
27. มิสณัชชา
28. มิสสมใจ
29. มิสศิริลักษณ
30. ม. จาง

แขวงเพ็ชร
ลีเกษม
รอบรู
หรั่งทรัพย

(บุคลากรอัตราจาง)

มีบุตรภักดี
อินทรจันทร
มีบุตรภักดี
คุณเจริญ
ปานนุช
จริยะกุลเจริญ
ริมชลา
(บุคลากรทางการศึกษา)
ชัยพรหมประสิทธิ์
ปว
(ครูสนับสนุนตางชาติ)

2.4. ตารางจํานวนครูผูสอน จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2558
จํานวน
วุฒิการศึกษา
ครูผูสอนไทย
ครูผูสอนตางชาติ
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
5
6
11
2
2
ปริญญาตรี
5
11
16
4
4
8
ต่ํากวาปริญญาตรี
รวม
10
17
27
6
4
10

รวม
ทั้งหมด
13
24
37

สัดสวน ครูตอนักเรียน = 1:4 (138 ÷ 37 = 4)
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1
2
3
4
5
6
7

ตารางจํานวนครูผูสอน จําแนกตามภาระหนาที่ ปการศึกษา 2558
เพศ
รายชื่อหมวด
ชาย
หญิง
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
4
4
หมวดวิชาคณิตศาสตร
2
หมวดวิชาบัญชี
1
2
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
5
3
หมวดวิชาธุรกิจ
2
3
หมวดวิชาภาษาจีน
2
6
หมวดวิชาคอมพิวเตอร
2
1
รวม
16
21

รวม
8
2
3
8
5
8
3
37

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

2.5. ตารางจํานวนครูสนับสนุนการสอน จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2558
จํานวน
ครูสนับสนุน
บุคลากร
บุคลากร
วุฒิการศึกษา ครูสนับสนุนไทย
ตางชาติ
ทางการศึกษา
อัตราจาง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก
- - - - - - - - - - - ปริญญาโท
1 9 10 - - - - - - - - ปริญญาตรี
3 13 16 1 - 1 - 2 2 - - ต่ํากวาปริญญาตรี - - - - - - - - - - 1 1
รวม

4

22 26

1

-

1

-

2

2

-

1

1

รวม
ทั้งหมด
10
19
1
30
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2.6. ตารางจํานวนครูสนับสนุนการสอน จําแนกตามภาระหนาที่ / ฝาย ปการศึกษา 2558
เพศ
ครูสนับสนุนฝายตางๆ
ชาย
หญิง
1 สํานักผูอํานวยการ
6
2 ฝายธุรการและทะเบียน
3
3 ฝายวิชาการ
1
8
4 ฝายการเงินและบัญชี
4
5 ฝายกิจการนักเรียน
3
1
6 ฝายบริหารทั่วไป
1
3
รวม
5
25

รวม
6
3
9
4
4
4
30

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558

2.7. ตารางแสดงจํานวนนักการ ปการศึกษา 2558
นักการ
นักการ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
รวม

ชาย
10
4
14

เพศ
หญิง
9
9

รวม
19
4
23

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558

2.8. ประวัติการศึกษาภราดา ผูบริหาร และครู
ประวัติการศึกษาผูบริหาร ปการศึกษา 2558
ระดับ
ลําดับ
ชื่อ -นามสกุล
สาขา
การศึกษา
1 นายมีศักดิ์
วองประชานุกูล
ป. โท
บริหารการศึกษา
2 นายสุรชัย
สิทธิชัยวิจิตร
ป. โท
Business Information Systems
3 นายวิจารณ แสงหาญ
ป. โท
บริหารธุรกิจ
4 นายพีระนันท นัมคณิสรณ
ป. เอก
บริหารการศึกษา
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ลําดับ

ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2558 ประเภทครูผูสอน
ระดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขา
การศึกษา

หมวดวิชาบัญชี
1 นางสาวพรทิพย
2 นางสุจารี
3 นายโดดี้
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
4 นายบุญดี
5 นายสุธี
6 นางประภัสสร
7 นางรัชนี
8 นางนภาดา
9 นางสาวโรเซลา
10 นายอนิโต
11 นายเดวิด
หมวดวิชาธุรกิจ
12 นางสาวกุลธิดา
13 นายธีระ
14 นางกรองทอง
15 นายปอมปโย
16 นางสาวจิงกี้
หมวดวิชาคณิตศาสตร
17 นางสาวศรีสุภา
18 นางสาวณัฏสุดา
หมวดวิชาภาษาจีน
19 นายอภินพ
20 นางศรัญญา
21 นางสาวสุภาพร
22 นางสาวสรรัตน
23 นางสาวชุติมา
24 นางสาวหลิน
25 นายหลี่
26 นางสาวเซวีย

สุภาพวงศชัย
สวัสดิ์กิจไพโรจน
ดังพาลัน

ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

การบัญชี
ธุรกิจศึกษา
การบัญชี

รุงเรืองมณีรัตน
มหาบุญผาติ
ทัน
อังคารชุน
เดชาพุทธรังษี
เตอ จีซัส เซเวโร
ซากัน ซูน
ทีส

ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
ภาษาอังกฤษ
Science
Foreign Service
การเงินการธนาคาร
ธุรกิจ
Community Development
Fine Arts

พิรุณธนาไพศาล
เหลืองนทีเทพ
สุภาวสุวัตร
สามาเนียโก
เอ คาบากิง

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

การเงินการธนาคาร
บริหารธุรกิจ
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
General Management
บริหารธุรกิจ

ธนสินทรัพย
เจริญเกียรติบวร

ป.โท
ป.โท

คณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร

การุณยเลิศ
พงษพิทักษ
กัมพละไพฑูรย
ศรีสิทธิชัยกุล
เอื้อโอบออม
เชี่ยน
อี้
เจิน

ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
ภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
The teaching Chinese to foreigner
ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ

ขอมูลบุคลากร หนา 24

ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปการศึกษา 2558
ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2558 ประเภทครูผูสอน (ตอ)
ระดับ
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขา
การศึกษา
หมวดวิชาคอมพิวเตอร
27 นายทวีเดช
สิริโยธิน
ป.ตรี
การเงินการธนาคาร
28 นางสาวมาลีรัตน สุภาพวงศชัย
ป.ตรี
Business English
29 นายอนิล
แนร
ป.โท
คอมพิวเตอร
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
30 นางเบ็ญจางค
แจงใจเจริญ
ป.ตรี
การจัดการทั่วไป
31 นายจักรกริช
อิทธิคม
ป.ตรี
พลศึกษา
32 นายเดชา
เกื้อหนุน
ป.ตรี
พลศึกษา
33 นายเจษฎา
จิรธนพันธ
ป.ตรี
พลศึกษา
34 นายรุงโรจน
เดชศิริเจริญชัย
ป.โท
ภาษาไทย
35 นายนพคุณ
โรจนพิพัฒนกุล
ป.ตรี
คอมพิวเตอรธุรกิจ
36 นางสาวกันติชา เอกภักดีโพธา
ป.ตรี
พลศึกษา
37 นางนวรัตน
บูรณประสิทธิ์
ป.ตรี
สังคมศึกษา
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558

ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2558 ประเภทครูสนับสนุนการสอน
ระดับ
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขา
การศึกษา
สํานักผูอํานวยการ
1 นางสาวนิสา
แกวมงคล
ป.โท
บริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา
2 นางสิรินทรรัตน
ศรัทธาพันธ
ป.โท
การบริหารการศึกษา
3 นางพจนีย
วิชาชาง
ป.ตรี
การตลาด
4 นางสุภาภรณ
เรืองศรี
ป.โท
บริหารการศึกษาและภาวะผูนํา
5 นางสาวแคทลียา
เจซาคาล
ป.ตรี
คอมพิวเตอรศึกษา
6 นางสาวณัฐกาญจน แกวปลั่ง
ป.ตรี
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ฝายธุรการและทะเบียน
7 นางอัญชลี
ไรมาลี
ป.โท
บริหารธุรกิจ
8 นางชนกานต
ขันธมูล
ป.ตรี
บริหารทรัพยากรมนุษย
9 นางสาววีนัส
วีระโอฬารกุล
ป.โท
บริหารธุรกิจ
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ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2558 ประเภทครูสนับสนุนการสอน (ตอ)
ระดับ
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขา
การศึกษา
ฝายการเงินและบัญชี
10 นางสาวสุวิมล
อิ่มถวิล
ป.ตรี
การบัญชี
11 นางสาวพิมลนาฎ ปนทอง
ป.ตรี
การบัญชี
12 นางสาวพัชรี
คงพล
ป.ตรี
การบัญชี
13 นางสาวดวงฤดี
ประราศรี
ป.ตรี
บริหารทรัพยากรมนุษย
ฝายกิจการนักเรียน
14 นายอภิชา
บุบผาวาส
ป.ตรี
พลศึกษา
15 นางยุพดี
ทองเนื้อแข็ง
ป.ตรี
บริหารงานบุคคล
16 นายชินภัทร
พงษสาหราย
ป.ตรี
พลศึกษา
17 นายวรพร
เขียวสังข
ป.โท
พลศึกษา
ฝายบริหารทั่วไป
18 นางวิไลวรรณ
แขวงเพ็ชร
ป.ตรี
บริหารธุรกิจ
19 นางอนัญญา
ลีเกษม
ม.6
ผูชวยพยาบาล
20 นายรัฐเขต
รอบรู
ป.ตรี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
21 นางสาวสมนึก
หรั่งทรัพย
ป.ตรี
สังคมศึกษา
ฝายวิชาการ
22 นางสาวรุงนภา
มีบุตรภักดี
ป.โท
บริหารการศึกษา
23 นางสาวชาลี
อินทรจันทร
ป.โท
บริหารการศึกษา
24 นางสาวรัตนา
มีบุตรภักดี
ป.ตรี
การตลาด
25 นางสาวกันยากร คุณเจริญ
ป.โท
หลักสูตรและการสอน
26 นางสาวณัฐนันท ปานนุช
ป.โท
จิตวิทยา
27 นางณัชชา
จริยะกุลเจริญ
ป.ตรี
ภาษาจีนธุรกิจ
28 นางสาวสมใจ
ริมชลา
ป.ตรี
ภาษาจีนธุรกิจ
29 นางศิริลักษณ
ชัยพรหมประสิทธิ์
ป.ตรี
ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
30 นายจาง
ปว
ป.ตรี
วิศวะ
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558
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2.9. การพัฒนาบุคลากร (อบรม สัมมนา ศึกษาตอ)
ทางโรงเรี ย นอั ส สั มชั ญ พาณิ ช ยการไดจั ดการอบรม สัม มนา เพื่อ พัฒ นาความรู ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาไดกําหนดไวดังนี้
- วันที่ 6-8,11-13 พฤษภาคม 2558 จัดอบรมการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนหนวยงาน
- วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ACC OMEGA Workshop
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จัดอบรมเรื่อง Skills for your life และเทคนิคการใหคําปรึกษาวัยรุน
- วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2558 จัดอบรมเรื่อง ACC OMEGA PROJECT : Team Building Activity
- วันที่ 18-19 กันยายน 2558 จัดอบรมเรื่องหลักสูตรทักษะชีวิตสําหรับเยาวชนในโครงการ LionsQuest
- วันที่ 16 กันยายน 2559 จัดอบรมเรื่อง How to Conduct the Class with Student Centered Approach
- วั น ที่ 19-20 ตุ ล าคม 2559 จั ด อบรมการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู แ บบฐานสมรรถนะ
(Workshop on “Competency-based Lesson Plans for MEP”)
- วันที่ 5-7 มีนาคม 2559 จัดอบรมเรื่อง ACC OMEGA PROJECT : Move Forward
โรงเรียนยังสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามสายงานที่รับผิดชอบโดยจัดสงบุคลากรเขารวมการ
อบรม สัมมนาตามที่หนวยงานภายนอกไดจัดขึ้นอีกมากมาย
2.10. ครูและบุคลากรที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง
นายอภินพ การุณยเลิศ ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแขงขันหมากลอมเยาวชนชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประเภทครู อาจารย วันที่ 13 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
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