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สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1.รางแผนการดําเนินงานของเครือขาย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา

 สํานักพัฒนาครูฯ

3.การพัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา
1.รางแผนการดําเนินงานของเครือขาย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.บรรณาธิการกิจเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
และ 6

 สพฐ.

3.การพัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา
3 นางนฤมล  สกุลไทย ครูชํานาญการ 1.การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย 

2.การพัฒนาองคกร 

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

นายเธวิญ  เย็นใจ1

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวอันติกา      
  เทพรักษาฤาชัย

2
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พัฒนาตนเอง
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา

1.โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ตําแหนงครูผูชวย

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.หลักสูตรผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ขั้นความรูชั้นสูง (SS.A.T.C.)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.มอบนโยบายการฝกภาคสนามของ
นักศึกษาวิชาทหารและแนวทางการปฏิบัติ
ในการสอนภาคทฤษฎี  ประจําปการศึกษา 
 2563

 มทบ.32

4.การพัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา
1.หลักสูตรผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ขั้นความรูชั้นสูง (SS.A.T.C.)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.การพัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา

ครูผูชวยนางสาวเยาวมาลย   
  เชี่ยวชาญ

4

ครูนายอิสระ  ศรีแกว5
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โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา

1.ซักซอมหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
ใหแกผูรับผิดชอบงานเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.จัดทําขอมูลและชําระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Payment)

 สํานักงานประกันสังคม

3.การพัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา
1.โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแก
นักเรียนครอบครัวยากจนที่มไดเรียนตอ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลําปาง

  สนง.จัดหางาน จ.
ลําปาง

2.การพัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา
8 นางบํารุง              

 จันทราภิรมย
ครูชํานาญ
การพิเศษ

1.พัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา

ครูชํานาญการนางชรินรัตน          
 สุวิเศษธํารง

7

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางระพี  ไกรภพ6
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(6) 
คุณธรรม 
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ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา

9 นางชันนี  สะอาด ครูชํานาญ
การพิเศษ

1.พัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา

10 นางบุษบา ตันลาพุฒ ครูชํานาญ
การพิเศษ

1.พัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา

11 นางอรนุช  ปานแมน ครูชํานาญการ 1.พัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา
12 นางสาวทวีทรัพย    

   ใจใหม
ครู 1.พัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา

13 นางสาวบัณฑิตา     
  เรือนมา

พนักงาน
ราชการ

1.พัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา

1.แนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนที่มีอายุ 14 ป

 ศูนยกีฬา ลําปาง

2.การพัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา
15 นางสาวบวรภัค      

  เขียวคําอาย
ครูอัตราจาง 1.พัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา

16 นายบดินทร  ใยสําลี ครูอัตราจาง 1.พัฒนาองคกร  รร.กิ่วลมวิทยา

ครูอัตราจางนางสาวทานตะวัน  
 ตาคํา

14
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ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา

1.พัฒนาองคกร รร.กิ่วลมวิทยา

2.จัดทําขอมูลและชําระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Payment)

สํานักงานประกันสังคม

ธุรการนางสาวสุวพิชญ      
  เดชาวัฒน

17



6

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

การสอนเพศวิถีศึกษา √ √ √ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา 
ประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระ
รัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ประเภททีม
โรงเรียน

√ √ กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม รวมกับ
ศูนยสงเสริมศีลธรรม 
วัดชัยชนะสงคราม

การทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง
สัทศาสตรเบื้องตน

√ √ √ โรงเรียนบานโสม 
(วงศทวีอุปถัมภ)

English in Daily Life √ √ √ โรงเรียนพระธาตุ
พิทยาคม

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
ถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563

√ √ √ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวลานนา     
  มาปลูก

1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา



7

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา

English for Prathom 4 Animals √ √ Page Kru Orasa

English Idioms √ √ โรงเรียนบานซับสีทอง
English Language Basically For 
Teacher

√ √ √ สพป.เพชรบูรณ เขต 3

Classroom English Expressions √ √ √ สพป.เพชรบูรณ เขต 3
ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

√ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

การเรียนออนไลนดวย Google 
Classroom และ Google App เบื้องตน

√ √ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ยะลา

Vocabulary of Food √ √ Kankusonwatsraton
g School

ครูอัตราจางนางสาวประทุมพร 
ชางเหล็ก

2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนบุคปกติ
ใหม;มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ
คร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ
เรียนรูดวยสื่อวิดิโอออนไลนและหองเรียน
กลับดานดวยวิดิโอแบบมีปฎิสัมพันธ

√ √ √ √ สพฐ.โดยความ
รวมมือของหนวย
ปฎิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมการศึกษา 
คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนบุคปกติ
ใหม;มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ
ครู ในหัวขอ การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด
และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ √ √ √ สพฐ.โดยความ
รวมมือของหนวย
ปฎิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมการศึกษา 
คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ตอ นางสาวประทุมพร 
ชางเหล็ก

ครูอัตราจาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา

ตอ นางสาวประทุมพร 
ชางเหล็ก

ครูอัตราจาง การจัดการเรียนการสอนออนไลนบุคปกติ
ใหม;มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ
ครู ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน
ออนไลนแบบมีปฎิสัมพันธและหองเรียน
ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ √ √ √ สพฐ.โดยความ
รวมมือของหนวย
ปฎิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมการศึกษา 
คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

เขารวมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

√ โรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม

โครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 21/2560)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

4 นางสาวสุภาวดี ใจดี ครู คศ.1 ประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบงาน
ดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครู คศ.2นางวราภรณ สุภายะ3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา

5 นางสาววิไลลักษณ 
ลีลาศีลธรรม

ครู คศ.1 อบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเตรียมความพรอม และพัฒนาอยางเขม
 ตําแหนง ครูผูชวย ประจําป 2563

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา
และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิคส (e-Learning)

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูดีไมมีอบายมุข √ สํานักงานเครือขาย
องคกรงดเหลา

7 นางสาวสุทธาสินี 
ไชยรังษี

ครูผูชวย อบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเตรียมความพรอม และพัฒนาอยางเขม
 ตําแหนง ครูผูชวย ประจําป 2563

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

คศ.1นายธรรมธัช ปาวงศ6
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด
อบรม/พัฒนา

การอบรมสงเสริมและการพัฒนาศักยภาพ
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ตําแหนงครูผูชวย

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ √ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนายวิชัย  แซซง8
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายสุทิน คงสนุน ผูอํานวยการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเปนเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC)

 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน
และประชุมใหญ สามัญประจําป 2562 
(ครั้งที่ 49)

 สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงประเทศไทย       
 ส.บ.ม.ท.

2 นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาในตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้ง
 ประจําป 2563

        ณ กัซซัน พาโนรามา 
กอลฟ คลับ

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

3 นางสาววีณา          
 เจียรพินิจนันท

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

การประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการ
พัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564

     สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาในตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้ง
 ประจําป 2563

        ณ กัซซัน พาโนรามา 
กอลฟ คลับ

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด
มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

   รร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

4 นายเอกสิทธิ์          
 เปยปลูก

ครู การจัดอบรมการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานะการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา2019

   สพฐ.
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ศึกษาดูงานโรงเรียนแสนสุข จ. ชลบุรี   โรงเรียนในเครือขาย
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกาพัฒนาการสูความเปนเลิศ

  รร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคลเพื่อ
ความเปนเลิศ

 

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด
มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

   รร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ 
(Best Practice)

  รร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

5 นางสาวแจมจันทร   
 งามตา

ครู อบรมยุวชนคนคุณธรรม ประจําป 2563    รร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

ครูนายเอกสิทธิ์          
 เปยปลูก

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 อบรม ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
(S.S.A.T.C) ขั้นความรูชั้นสูง

   สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ตําแหนงครูผูชวย

  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

การอบรมคายยุวชนคนคุณธรรม ยึดมั่น
ทางสายกลาง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

การตรวจและประเมินขั้น 5 ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ

   สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

การเขารวมชมผลงานbest pratcice การ
ประกวดสื่อ/นวัตกรรมออนไลน

    สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนางสาวจิรกานต     
 วงคลังกา

6
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมรองผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
S.S.B.T.C

 มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ จังหวัดลําปาง

การอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ตําแหนงครูผูชวย ประจําป 2564

        สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครู วิทยฐานะ
ชํานาญการ

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

ครู วิทยฐานะ
ชํานาญการ

การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
 Parctice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน
 ปการศึกษา 2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

9 นางพรรณี  ใจสาร ครู วิทยฐานะ
 ชํานาญการ

พิเศษ

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ขั้นความรูชั้นสูง รุนที่ 1/2563

 สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ จังหวัดลําปาง

ครูผูชวยนายกฤษฎางค       
 สุขเกษม

7

นางอมรรักษ วงศพุฒิ8
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ครู วิทยฐานะ
 ชํานาญการ

พิเศษ

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

ครู วิทยฐานะ
ชํานาญการ

การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
 Parctice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน
 ปการศึกษา 2563

  สพม.ลําปาง ลําพูน

10 นางจิดาภา เฟองฟู ครู วิทยฐานะ
ชํานาญการ

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความรู
ความสามารถดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA 
สูชั้นเรียน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ขั้นความรูชั้นสูง รุนที่ 1/2563

 สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ จังหวัดลําปาง

ครู วิทยฐานะ
ชํานาญการ

นางสาวบังอร         
 มาละใจ

11

นางพรรณี  ใจสาร ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

12 นางสาวทรรศิกา  
สันติกิจ

ครู อัตราจาง กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

13 นางสาวจินดารัตน  
กรจันทร

ครู อัตราจาง กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

เขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาศ
งานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ. 2564 (รูปแบบ
ออนไลน)

    คุรุสภา

การทดสอบวัดความรูผานระบบออนไลน
เรื่องวิจัยในชั้นเรียน

  สพม.10

การทดสอบความรูในรายวิชาแสงและเงา
ในชีวิตประจําวัน

   ศูนยวิทยฯ ยะลา

15 นางสาวทรงพร       
   อวนล่ํา

ครูผูชวย การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น
ความรูขั้นสูง (S.S.A.T.C)

 โรงเรียนจักรคําคณาทร
 จังหวัดลําพูน

ครูน.ส.เกตุฤดี ราชไชยา14
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ปฏิบัติหนาที่วิทยากรกิจกรรมติวสอบ
โอลิมปกวิชาการ ประจําปการศึกษา 2563

 โรงเรียนเถินวิทยา

ปฏิบัติหนาที่วิทยากรกิจกรรมติวสอบ
โอลิมปกวิชาการ ประจําปการศึกษา 2563

  โรงเรียนเถินวิทยา

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปางลําพูน

เขาอบรมขยายผลองคความรูทางทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรครั้งที่ 2ของ
ศูนยขยายผล โรงเรียนลําปางกัลยาณี

  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด
มั่นทางสายกลาง ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

ครูผูชวยนางสาวทรงพร       
   อวนล่ํา

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวทรงพร       
   อวนล่ํา

ครูผูชวย การประเมินรองผูกํากับลูกเสือขั้นความรู
ชั้นสูง (ขั้นที่ 5)

  โรงเรียนจักรคําคณาทร
 จังหวัดลําพูน

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ
ขั้นความรูชั้นสูง

       สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3

       สพฐ. และ สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6

       สพฐ. และ สสวท.

17 นายธีรยุทธ กสิรักษ ครู ศึกษาดูงานระบบบริหารโรงเรียนแสนสุข 
ชลบุรี

 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนการ    
 เขลางคนคร

ครูนางสาวธนัชพร      
 พาสุริยันต

16
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายธีรยุทธ กสิรักษ ครู สัมนาโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนการ    
 เขลางคนคร

18 นางนันทชา          
 จันทรธรรม

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขาย ในการขยาย
ผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการ
เรียนการสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง 
ครั้งที่ 2

 โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณรวมกับโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี

19 นายภัคพล            
   ทะแกลวพันธุ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
พัฒนาขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 โรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6

     สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3

     สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรู
ชั้นสูง

   สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ

ครูน.ส.มณีรัฒนพรณ  
วงศศรี

20
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ น.ส.มณีรัฒนพรณ  
วงศศรี

ครู หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การ
ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย"

  คณะครุศาสตรรวมกับ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง

21 นางเมตตา   ดวงสนม ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
องคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการ
การเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

22 นางรัตนา  มั่นคง ครู 1.การอบรมปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับทางโรงเรียนเครือขายในการ
ขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธี
จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ใน
จังหวัดลําปาง  ครั้งที่ 2

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางรัตนา  มั่นคง ครู 2. เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม
ยึดมั่นทางสานกลางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

1. อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
ผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธันวาคม 
2563

 โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณรวมกับโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี

2. เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 
(แบบออนไลด) วันที่ 16 มกราคม 2564

 คุรุสภา

ครูนางลดาวัลย คําวินิจ23
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

23 นางลดาวัลย คําวินิจ ครู 3. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
4-6 Coding Online Grade 10-12 
Teacher (C4T-9) รหัส 63026 จํานวน 
20 ชั่วโมง วันที่ 8 มีนาคม 2564

 สพฐ.

24 น.ส.สุภาพร  หลักคํา ครูชํานาญการ อบรมคายยุวชนคนคุณธรรมฯ     / รร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

25 นางสุชาวดี  ขันโท ครู วิทยากรโรงเรียนคุณธรรม 3 รุน (6,12,20
 ก.พ. 64)

 โรงเรียนวียงเจดีย
วิทยาคม ลําพูน

อบรมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาสูความเปนเลิศ

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

อบรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

ครูนายนิติกร  เครือวัง26
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(6) 
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาส
งานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบ
ออนไลน)

        สํานักงานเลขาธิการ   
  คุรุสภา

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด
มั่นทางสายกลาง ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง วันที่ 5 มีนาคม 2564

   

เขารวมกิจกรรม การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) สื่อ
นวัตกรรมในระบบออนไลน วันที่ 9 
เมษายน 2564

        สพม.ลป ลพ  และ
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา     
 จ.ลําปาง

Beautiful Death การตายอยางมีคุณภาพ
 วันที่ 13 เมษายน 2564

  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

Happy Retirement วันที่ 14 เมษายน 
2564

  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ครูนางสาวอัญชลี        
 ยอดศรี

27
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การดูแลตนเองเพื่อการเปนผูสูงวัยสุขภาพ
ดีมีความสุข วันที่ 14 เมษายน 2564

  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

อาหารสุขภาพ รูทัน รูจริง วันที่ 15 
เมษายน 2564

  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล 
(New Normal Life and Digital 
Quotient) วันที่ 18 เมษายน 2564

   มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้น
ความรูเบื้องตน

 สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ

การสอนเพศวิถีศึกษา  สพฐ รวมกับ สสส
29 นายประเสริฐ         

  ณ จันตา
ครู การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ

ขั้นความรูชั้นสูง
สพม.ลําปาง ลําพูน

30 นางสาวเจนจิรา      
 อินตะสงค

ครูอัตราจาง กิจกรรม คายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง
 สายกลางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   รร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

ครูนางสาวอัญชลี        
 ยอดศรี

27

ครูนายศิริวัฒน ละคําปา28
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น
ความรูชั้นสูง

   คณะลูกเสือจังหวัด
ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพและพัฒนา
อยางเขม ตําแหนงครูผูชวย

  สพฐ.

การอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน   โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

อบรมเชิงปฏิบัตรการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
องคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการ
การเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Microsoft data science .  สพฐ online

ครูผูชวยนางสาวสิรินัน        
 ดวงเงิน

31

ครูนางสาวกชพรรณ    
  ตั๋นตุย

32
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมโครงสรางและสงเสริมความเปน
พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท

 สํานักงานการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ลําปาง

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ร.รเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

คายยุวชนคนคุณธรรม ยึดมั่นทางสายกลาง
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ร.รเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

โครงการสรางและสงเสริมความเปน
พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท

    √ สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดลําปาง

35 นางผองศรี  ปทมเทศ ครู กิจกรรมคายเยาวชนคนคุณธรรมยึดมั่น
ทางสายกลางตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 รร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

ครูนางสมพรรณ         
 วรรณทอง

33

      ครูนางสาวมณีรัตน  
แกวมงคล

34
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางผองศรี  ปทมเทศ ครู การเขารวมกิจกรรมการประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best  Practice)  สื่อ
นวัตกรรมในระบบออนไลน  ปการศึกษา 
2563  วันที่ 7  เมษายน 63

  สพม.ลําปาง ลําพูน

36 นายธีรภัทร แปงคํา ครู กิจกรรมคายเยาวชนคนคุณธรรมยึดมั่น
ทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจ
พอเพียง

 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

กิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่เปน
เลิศ(Best Practice) สื่อนวัตกรรมใน
ระบบออนไลน

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครูนายเกรียงไกร        
 หลวงเขียว

37
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

กิจกรรมคายเยาวชนคนคุณธรรมยึดมั่น
ทางสายกลางตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

โครงการสรางและสงเสริมสรางความเปน
พลเมืองดีพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ขั้นความรูชั้นสูง

   คณะลูกเสือแหงชาติ

การอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรครั้งที่ ๒ ของ
โรงเรียนศูนยขยายผลโรงเรียนลําปาง
กัลยาณีกับโรงเรียนเครือขาย

    โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมออนไลนหัวขอ เหลียวหลังแล
หนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ปทุมธานี

ครูนางสาวปานวาด  
วัชรชวาลา

39

ครูนางอารี  แกวนอย38



32

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

40 นางวิไลวรรณ         
 วงศสวัสดิ์

ครู การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ
ประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ
 2 ทอน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การอบรมออนไลนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตการจัดทําสารสนเทศและ
ระบบดูแลชวยเหลือนีกเรียน

  สพป.เพชรบูรณเขต3

การอบรมออนไลนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตทักษะครูกับการจัดการเรียนรู
ออนไลนยุคใหม

  สพป.เพชรบูรณเขต3

การอบรมออนไลนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Leaming

  สพป.เพชรบูรณเขต3

การอบรมออนไลนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต การคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับครู

 สพป.เพชรบูรณเขต3

ครูนายธนกฤษ  มากบุญ41
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

42 นางสาวอิศรินทร     
 นายหวาง

ครูอัตราจาง คายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทางสายกลาง   รร.ต.อ.พ.ข.น.

43 นายภาสกร วงศชัย ครูอัตราจาง การฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
ใหญ ขั้นความรูชั้นสูง (SS.A.T.C.)

  คณะกรรมการลูกเสือ
แหงชาติ

44 นางสาวจุฬารัตน     
  เปยเหมย

ครู คายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทางสายกลาง
จัดทําสารสนเทศและระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

    รร.ต.อ.พ.ข.น.

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  รร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคนคร

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
มุงสูอาชีพนักวิทยาศาสตรขอมูลหลักสูตร 
Microsoft Data Science

   สพฐ.

คายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทางสายกลาง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    รร.ต.อ.พ.ข.น.

จัดทําสารสนเทศและระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

ครูนางปาณิสรา         
  ครองตาเนิน

45

ครูนางบุศรา ขัดทองคํา46
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายบุญสง นาละออง ผูอํานวยการ เขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน 
และประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
(ครั้งที่ 49) ของสมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย



สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมแหง
ประเทศไทย

เขารวมประชุมสัมมนา เรื่อง เขตพื้นที่
การศึกษา กับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ของสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย จังหวัดลําปาง

เขารวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง
โรงเรียนมัธยมเครือขายทุกภูมิภาคกับ
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) 
ประจําปการศึกษา 2563



สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน (PIM)

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผูอํานวยการนายสุทิน  คงสนุน2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายสุทิน  คงสนุน ผูอํานวยการ เขารวมประชุมโรงเรียนศูนยพัฒนากลุม
สาระการเรียนรู 

โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย จังหวัดลําปาง

เขารวมประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวของ 

โรงเรียนสามเงา
วิทยาคม อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก

เขารวมประชุมโรงเรียนศูนยพัฒนากลุม
สาระการเรียนรู 

โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย จังหวัดลําปาง

เขารวมศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 จังหวัดสิงหบุรี

เขารวมประชุมสมาชิกของสมาคมรอง
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ลําปาง เพื่อปรึกษาหารือ



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย จังหวัดลําปาง

รองผูอํานวยการนางกนกกร  กอไธสง3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และบุคลากรทางการลูกเสือขั้น
ความรูชั้นสูง (S.S.A.T.C.)



คายลูกเสือโรงเรียน
หางฉัตรวิทยา  อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง

เขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน 
และประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
(ครั้งที่ 49) ของสมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย



สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมแหง
ประเทศไทย

รองผูอํานวยการนางกนกกร  กอไธสงตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษาในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งประจําป 
2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

เขารวมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
โครงการสงเสริมเครือขายวิชาการเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
สรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูสูการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนในสังกัด



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเปนเลิศ (HCEC) ระดับ
ภูมิภาค



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

รองผูอํานวยการนางกนกกร  กอไธสงตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน
เลิศ (HCEC)



สํานักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

เขารวมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน
เลิศ (HCEC) 

โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภลําพูน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

เขารวมประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวของ 

โรงเรียนสามเงา
วิทยาคม อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก

เขารวมประชุมสมาชิกของสมาคมรอง
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ลําปาง เพื่อปรึกษาหารือ



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย จังหวัดลําปาง

รองผูอํานวยการนางกนกกร  กอไธสงตอ

รองผูอํานวยการนายจักรินทร  จอมแกว4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน 
และประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
(ครั้งที่ 49) ของสมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย



สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมแหง
ประเทศไทย

เขารวมประชุมกับคณะกรรมการสมาคม
รองผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหงประเทศไทย เพื่อรับมอบงานและวาง
แผนการปฏิบัติงานประจําป



หองประชุมโรงเรียน
บุญวาทยวิทยาลัย 
จังหวัดลําปาง

เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษาในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งประจําป 
2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

รองผูอํานวยการนายจักรินทร  จอมแกวตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมพิธีมอบโล เกียรติบัตร ผูกํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร และทุนการศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาวิชาทหารและผูกํากับวิชาทหาร
 และเขารวมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ



สโมสรทหารคายสุร
ศักดิ์มนตรี

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซอม
ความเขาใจหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
ใหแกผูรับผิดชอบงานเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)



สํานักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

เขารวมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน
เลิศ (HCEC) 

โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภลําพูน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

รองผูอํานวยการนายจักรินทร  จอมแกวตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมการประชุมเรงรัดติดตามการใช
จายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 
3/2564



ศาลากลางจังหวัด
ลําปาง

เขารวมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน
เลิศ (HCEC) 

โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภลําพูน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

เขารวมประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวของ 

โรงเรียนสามเงา
วิทยาคม อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก

เขารวมประชุมสมาชิกของสมาคมรอง
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ลําปาง เพื่อปรึกษาหารือ



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย จังหวัดลําปาง

รองผูอํานวยการนายจักรินทร จอมแกวตอ

รองผูอํานวยการนายพิทักษ            
            สรอยศิริกุล

5



42

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และบุคลากรทางการลูกเสือขั้น
ความรูชั้นสูง (S.S.A.T.C.) 

คายลูกเสือโรงเรียน
หางฉัตรวิทยา  อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง

เขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน 
และประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
(ครั้งที่ 49) ของสมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย



สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมแหง
ประเทศไทย

นายพิทักษ            
            สรอยศิริกุล

ตอ รองผูอํานวยการ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เพื่อเขารวมประชุมเสริมสรางความเข็มแข็ง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษาในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งประจําป 
2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

เขารวมประชุมปฏิบัติเพื่อชี้แจง
รายละเอียดการดําเนินงานการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

เขารวมการประชุมเพื่อเตรียมความพรอม
การเขารับการประเมินตรวจขั้นที่ 5 วุฒิ
ทางลูกเสือ 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง

รองผูอํานวยการนายพิทักษ            
            สรอยศิริกุล

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมประชุมโรงเรียนศูนยพัฒนากลุม
สาระการเรียนรู 

โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย จังหวัดลําปาง

เขารวมจัดเตรียมนิทรรศการนักศึกษาวิชา
ทหาร 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 จังหวัดสิงหบุรี

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมพิธีมอบโล เกียรติบัตร ผูกํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร และทุนการศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาวิชาทหารและผูกํากับวิชาทหาร
 และเขารวมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ



สโมสรทหารคาย       
  สุรศักดิ์มนตรี

6 นายตระกูลพันธุ  กันไว ครู คศ.3



45

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง
โรงเรียนมัธยมเครือขายทุกภูมิภาคกับ
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) 
ประจําปการศึกษา 2563



สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน (PIM)

นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมคายบูรณาการ
 นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5



โรงเรียนแจหมวิทยา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เปนครูผูควบคุมนักเรียนในการทํากิจกรรม
 “คายสานฝน ปนน้ําใจใหนอง” ครั้งที่ 3 

โรงเรียนแจหมวิทยา 
จังหวัดลําปาง

7 นางสาวเกตประทุม  
              ชุมภูปก

ครู คศ.2



46

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
โครงงานฟสิกสเพื่อสงเสริมการแขงขัน
ฟสิกสสัประยุทธ



สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขารวมจัดเตรียมนิทรรศการนักศึกษาวิชา
ทหาร 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 จังหวัดสิงหบุรี

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และบุคลากรทางการลูกเสือขั้น
ความรูชั้นสูง (S.S.A.T.C.)



คายลูกเสือโรงเรียน
หางฉัตรวิทยา  อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง

ครู คศ.2นายเอกณัฎฐ  ใจลา8
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และ
แหลงเรียนรู 

โรงเรียนบานนาอิซาง 
อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ

เขารวมอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 
ปงบประมาณ 2564 

โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
จังหวัดลําปาง

นํานักเรียนเขารวมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน จังหวัดลําปาง ประเภทกีฬาเป
ตอง 15 ป ชาย/หญิง 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
เขลางคนคร อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง

นํานักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน
 ปละประชาชน จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 8



โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง

ครู คศ.2นายเอกณัฎฐ  ใจลาตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

นํานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2563 เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานแหลง
เรียนรูนอกสถานที่



โรงเรียนแจหมวิทยา 
จังหวัดลําปาง

เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
กรรมการตัดสินฟสิกสสัประยุทธโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม



โครงการหองเรียน
พิเศษฯ เครือขาย
ภาคเหนือตอนบน

9 นางถวิล  มิ่งสมร ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

ครู คศ.2ตอ นายเอกณัฎฐ  ใจลา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมจัดเตรียมนิทรรศการนักศึกษาวิชา
ทหาร 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 จังหวัดสิงหบุรี

เขารวมการฝกอบรมทางการลูกเสือ
หลักสูตรวิชาพิเศษ แผนที่-เข็มทิศ



คายลูกเสือโรงเรียนทา
ทองพิทยาคม อําเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก

เขารวมพิธีมอบเกียรติบัตรผูบังคับบัญชา
ลูกเสือดีเดน ประจําป 2563 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 นางสาวชุติกานต     
                  ทามา

ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

10 นายสรภูมิ  เจียงสงวน ครู คศ.2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนยพัฒนา
จัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จังหวัดลําปาง 

ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูอาเซียนศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยสงเสริมคุณธรรม 
จังหวัดลําปาง

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

ครู คศ.2นางมูรติ  จัดของ12
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางมูรติ  จัดของ ครู คศ.2 เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

13 นายธนา               
      คงธนไพบูลยกูล

ครู คศ.2 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายธนา               
      คงธนไพบูลยกูล

ครู คศ.2 นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมคายบูรณาการ
 นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5



โรงเรียนดํารงราษฎร
สงเคราะห จังหวัด
เชียงราย

นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมคายบูรณาการ
 นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย จังหวัดลําปาง

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย ประจําป 2564



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

ครูผูชวยนางสาวนิชาภา       
                กองติ๊บ

14
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมประชุมปฏิบัติเพื่อชี้แจง
รายละเอียดการดําเนินงานการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปางลําพูน

เขารวมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน
เลิศ (HCEC) 

โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภลําพูน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

นางสาวนิชาภา       
                กองติ๊บ

ครูผูชวยตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวนิชาภา       
                กองติ๊บ

ครูผูชวย เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

15 นางสาวสุณิสา บุญผล ครูผูชวย นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมคายบูรณาการ
 นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5



โรงเรียนลําปาง
กัลยาณีจังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย ประจําป 2564



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

เขารวมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน
เลิศ (HCEC) 

โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภลําพูน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

ครูผูชวยนางสาวสุณิสา บุญผลตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวสุณิสา  บุญผล ครูผูชวย เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

16 นางสาวพิชชาภา     
               ตรียกูล

ครูผูชวย เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย ประจําป 2564



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

นํานักเรียนเขารวมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน จังหวัดลําปาง ประเภทกีฬา
วอลเลยบอลหญิง 15 ป



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

17 นางสาวนงลักษณ    
              สิทธิบุญ

ครู คศ.2 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

18 นางจิราพร  ใจแปง ครู คศ.2 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

ครูผูชวยนางสาวพิชชาภา     
              ตรียกูล

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางจิราพร  ใจแปง ครู คศ.2 เขารวมอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 
ปงบประมาณ 2564



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 
ปงบประมาณ 2564



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และ
แหลงเรียนรู 

โรงเรียนบานนาอิซาง 
อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ

ครู คศ.2นางสาวรัชนี  กามาด19
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซอม
ความเขาใจหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
ใหแกผูรับผิดชอบงานเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)



สํานักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

ครู คศ.2นางสาวรัชนี  กามาดตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และ
แหลงเรียนรู 

โรงเรียนบานนาอิซาง 
อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย ประจําป 2564



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

ครูผูชวยนางสาวชนากานต   
           กอนแหวน

20
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

นํานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 
2563 เขารวมกิจกรรมฝกปฎิบัติการสาขา
ชีววิทยา และเคมี



มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง จังหวัดลําปาง

เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

ครูผูชวยนางสาวชนากานต   
           กอนแหวน

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การทดสอบความรูเกี่ยวกับเจตคติและ
จริยธรรมสําหรับขาราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด 
(การอบรมผานระบบ
ออนไลน)

การทดสอบเรื่องการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21



คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (การ
อบรมผานระบบ
ออนไลน)

การทดสอบความรูเรื่องเบื้องตนการพัฒนา
สื่อการเรียนรูและนวัตกรรมการใชงาน 
google apps for education ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส



วิทยาลัยอาชีวศึกษา
การทองเที่ยวและการ
โรงแรมอุบลราชธานี  
(การอบรมผานระบบ
ออนไลน)

นางสาวชนากานต   
           กอนแหวน

ตอ ครูผูชวย
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวชนากานต   
           กอนแหวน

ครูผูชวย การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับสภาพ
ภูมิอากาศ รหัส 62037 จํานวน 20 ชั่วโมง



สพฐ. รวมกับมูลนิธิ 
ศุภมิตรแหงประเทศไทย

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และ
แหลงเรียนรู 

โรงเรียนบานนาอิซาง 
อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ

เขารวมอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 
ปงบประมาณ 2564



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

21 นางศิริญญา          
         ภวภูตานนท 
      ณ มหาสารคาม

ครู คศ.2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

22 นางสมร  พัฒนกุล ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

23 นางสายพิน           
       วิจิตรจรัสแสง

ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

24 นางสาวกาญจนา     
        โนหลักหมื่น

ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมการอบรมหลักสูตรการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ที่สงเสริมทักษะการคิดและการ
แกปญหารูปแบบออนไลน รุนที่ 1 ผาน
ระบบ Zoom Cloud Meeting



โรงเรียนแจหมวิทยา 
(รูปแบบออนไลน 
รุนที่ 1 ผานระบบ 
Zoom Cloud 
Meeting)

เขารวมสังเกตการณ ในกิจกรรมวิชาการ 
ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมดําเนินการจัดโครงการ
พัฒนาเครือขายวิชาการครู สควค. 
ภาคเหนือ ปการศึกษา 2564



ศูนยเครือขายวิชาการ
 สควค. ภาคกลาง  
โรงเรียนสงวนหญิง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

ครู คศ.3นางสาวกาญจนา     
        โนหลักหมื่น

ตอ
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  (1)    
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ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวกาญจนา     
        โนหลักหมื่น

ครู คศ.3 เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

25 นายสงัด  ปลุกเศก ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัด
งานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย      
     (99 ป ยุวกาชาดไทย)



ศึกษาธิการจังหวัด
ลําปาง

เขารวมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน
เลิศ (HCEC)



โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภลําพูน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพน

26 นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย ครู คศ.2 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

27 นางพนิดา  สถาพร ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

ครู คศ.3นายสงัด  ปลุกเศกตอ
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
โครงการสงเสริมเครือขายวิชาการเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
สรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูสูการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนในสังกัด



หองเกียรติยศ 
โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง

เขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการดานการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
 (e-GP) 

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

ครู คศ.3นางพนิดา  สถาพรตอ
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ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางพนิดา  สถาพร ครู คศ.3 เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

28 นายภิญโญ  จุยศรีแกว ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง
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การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายภิญโญ  จุยศรีแกว ครู คศ.3 เขารวมกิจกรรมเดินทางไกลและเขาคาย
พักแรมลูกเสือวิสามัญ 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563



คายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนแจหมวิทยา 
และวัดเวียงหวาย 
ตําบลแจซอน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัด
ลําปาง

29 นายคงเดช  เทพคําปว ครู คศ.2 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

30 นางสายพิณ  กันไว ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง
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(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสายพิณ  กันไว ครู คศ.3 เขารวมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน
เลิศ (HCEC)



โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภลําพูน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพน

31 นางกฤติกา  สืบสุติน ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

32 นายปติพงษ  ปนแกว ครู คศ.1 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายปติพงษ  ปนแกว ครู คศ.1 เขารวมกิจกรรมเดินทางไกลและเขาคาย
พักแรมลูกเสือวิสามัญ 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

คายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนแจหมวิทยา 
และวัดเวียงหวาย 
ตําบลแจซอน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัด
ลําปาง

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมพิธีมอบโล เกียรติบัตร ผูกํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร และทุนการศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาวิชาทหารและผูกํากับวิชาทหาร
 และเขารวมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ



สโมสรทหารคายสุร
ศักดิ์มนตรี

ครู คศ.2นางสาวบุณยาพร    
              เตชะลือ

33
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวบุณยาพร    
              เตชะลือ

ครู คศ.2 เขารวมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน
เลิศ (HCEC) 

โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภลําพูน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

34 นางสายชล  วันมหาใจ ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เปนครูผูควบคุมนักเรียนในการทํากิจกรรม
 “คายสานฝน ปนน้ําใจใหนอง” ครั้งที่ 3 

โรงเรียนแจหมวิทยา 
จังหวัดลําปาง

35 นางณัฐรดา  ระวังวงศ ครู คศ.3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

36 นางวิลาวัณย สายหยุด ครู คศ.2 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก
นายจางเพื่อจัดทําขอมูลและชําระเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Paymaent) ประจําป 
2564



วิทยาลัยสารพัดชาง 
จังหวัดลําปาง

37 นายชยากร  ชัยลังกา ครู คศ.2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

38 นายสุรกิจ  อุปนันท ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

39 นายดุษฎี  ศรีปรัชญ ครู คศ.2 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

40 นายสมศักดิ์  ธาริน ครู คศ.3 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

41 นายจํารัสชาติ  ไชยวุฒิ ครู คศ.2 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

42 นายบริหาร  วันตัน ครู คศ.2 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

43 นางสาววินัฎฐา       
             นันตะสุข

ครู คศ.2 เขารวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง
โรงเรียนมัธยมเครือขายทุกภูมิภาคกับ
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) 
ประจําปการศึกษา 2563



สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน (PIM)
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 6 
และงานสัมมนาครูแนะแนวครั้งที่ 14 ของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง



มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย

เขารวมประชุมเสริมสรางความเข็มแข็ง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

เปนครูผูควบคุมนักเรียนในการทํากิจกรรม
 “คายสานฝน ปนน้ําใจใหนอง” ครั้งที่ 3 

โรงเรียนแจหมวิทยา 
จังหวัดลําปาง

ครู คศ.2นางสาววินัฎฐา       
             นันตะสุข

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาววินัฎฐา       
             นันตะสุข

ครู คศ.2 เขารวมกิจกรรมเดินทางไกลและเขาคาย
พักแรมลูกเสือวิสามัญ 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

คายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนแจหมวิทยา 
และวัดเวียงหวาย 
ตําบลแจซอน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัด
ลําปาง

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมประชุมปฏิบัติเพื่อชี้แจง
รายละเอียดการดําเนินงานการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปางลําพูน

44 นายอุเทน ระวังวงศ ครู คศ.3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เปนครูผูควบคุมนักเรียนในการทํากิจกรรม
 “คายสานฝน ปนน้ําใจใหนอง” ครั้งที่ 3 

โรงเรียนแจหมวิทยา 
จังหวัดลําปาง

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมกิจกรรมเดินทางไกลและเขาคาย
พักแรมลูกเสือวิสามัญ 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

คายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนแจหมวิทยา 
และวัดเวียงหวาย 
ตําบลแจซอน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัด
ลําปาง

46 นางสาวสุมาลี  มูลคํา ครู คศ.2

45 นายรัฐศาสตร  พรคุณวุฒิ ครู คศ.3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

นํานักเรียนเขารวมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน จังหวัดลําปาง ประเภทกีฬา
วอลเลยบอลหญิง 15 ป



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เปนครูผูควบคุมนักเรียนในการทํากิจกรรม
 “คายสานฝน ปนน้ําใจใหนอง” ครั้งที่ 3 

โรงเรียนแจหมวิทยา 
จังหวัดลําปาง

47 นายธนธรณ           
           ธรรมเดชะ

ครู คศ.2

48 นายวิศิษฐ  ชื่อหลาย ครู คศ.2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ
รุนใหญ และบุคลากรทางการลูกเสือขั้น
ความรูชั้นสูง (S.S.A.T.C.) 

คายลูกเสือโรงเรียน
หางฉัตรวิทยา  อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง

นํานักเรียนเขารวมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน จังหวัดลําปาง ประเภทกีฬา
วอลเลยบอลชาย 18 ป



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

50 นางนงลักษณ         
            สิทธิบุญ

ครู คศ.2 เขารวมอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 
ปงบประมาณ 2564



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

51 นายเสกสรร  กาวินชัย ครู คศ.4 เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

49 นายพิษณุ  ปจดี ครู คศ.2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน 
และจําหนายผลิตภัณฑของดีอําเภอแจหม 
ในงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 
ประจําป 2564



มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขต
ลําปาง จังหวัดลําปาง

นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมโครงการ
เสริมสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชน : 
รวมพลคนทําดี ปที่ 6



กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

เขารวมประชุมคณะกรรมการการ
ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 17/2563


ศึกษาธิการจังหวัด
ลําปาง

เขารวมกิจกรรมเดินทางไกลและเขาคาย
พักแรมลูกเสือวิสามัญ 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

คายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนแจหมวิทยา 
และวัดเวียงหวาย 
ตําบลแจซอน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัด
ลําปาง

ครู คศ.4นายเสกสรร  กาวินชัยตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายเสกสรร  กาวินชัย ครู คศ.4 เขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพานหนา
พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
ประจําป 2563 สพฐ.



หอประชุมวไลย
อลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และ
แหลงเรียนรู 

โรงเรียนบานนาอิซาง 
อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ

นํานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 
2563 เขารวมกิจกรรมฝกปฏิบัติการสาขา
ชีววิทยา และเคมี



มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง จังหวัดลําปาง

ครู คศ.3นางอรพิน  สมเสียง52
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางอรพิน  สมเสียง ครู คศ.3 นํานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2563 เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานแหลง
เรียนรูนอกสถานที่



โรงเรียนแจหมวิทยา 
จังหวัดลําปาง

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และ
แหลงเรียนรู 

โรงเรียนบานนาอิซาง 
อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ

เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการ
ลูกเสือใหมีคุณวุฒิวูดแบจ 2 ทอน เปน
กรณีพิเศษ



คายลูกเสือสุเทพ 
จังหวัดเชียงใหม

54 นายกิตติพงษ         
        เรืองชัยศิวเวท

ครู คศ.2 เขารวมอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 
ปงบประมาณ 2564



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

53 นายอาทิตย  หมื่นคิด ครู คศ.1
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 
ปงบประมาณ 2564



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

55 นางสาวจาริยา       
         ภัทรธานนท

ครู คศ.1
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย ประจําป 2564



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

เขารวมศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน
เลิศ (HCEC) 

โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภลําพูน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

ครูผูชวยนางสาวธมนวรรณ   
             สูตรเลข

56
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวธมนวรรณ   
               สูตรเลข

ครูผูชวย เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

57 นางเสาวณีย  รักมิตร ครู คศ.2 เขารวมประชุมปฏิบัติเพื่อชี้แจง
รายละเอียดการดําเนินงานการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมจัดเตรียมนิทรรศการนักศึกษาวิชา
ทหาร 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 จังหวัดสิงหบุรี

นํานักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน
 และประชาชน จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 8 ป
การศึกษา 2563 ประเภทกีฬากรีฑา



สนามกีฬากลาง
จังหวัดลําปาง 
มหาวิทยาลัยกีฬา
ั ั ํ ป

59 นายนราวุฒิ  ประไพ พนักงานราชการ เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

60 นางสาววรัญญา      
              แวนแกว

พนักงานราชการ เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

58 นายวสันต  อุดถานอย พนักงานราชการ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และ
แหลงเรียนรู 

โรงเรียนบานนาอิซาง 
อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ

เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน ปการศึกษา 2563



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

พนักงานราชการนางสาววรัญญา      
              แวนแกว

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

61 นางสาวพัชรีญา      
             ตองรักชาติ

ครูอัตราจาง เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และ
แหลงเรียนรู



โรงเรียนบานนาอิซาง 
อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ

62 นางสาวทิพวรรณ    
                นันทะสี

ครูอัตราจาง
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

เขารวมอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 
ปงบประมาณ 2564



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และ
แหลงเรียนรู 

โรงเรียนบานนาอิซาง 
อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ

64 นางนันทกานต       
               แข็งแรง

ลูกจางชั่วคราว เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน



โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง

63 นางสาวปทุมพร      
                  
สาบาน

ครูอัตราจาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางนันทกานต       
                  
แข็งแรง

ลูกจางชั่วคราว เขารวมประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 6 
และงานสัมมนาครูแนะแนวครั้งที่ 14 ของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง



มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย

65 นายธรากร  แกวคําปน วิทยากรชวยสอน เขารับพระราชทานรางวัลดีเดนประจําชาติ
 ประเภทรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเดน
แหงชาติ ระดับปริญญาตรี จากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



พระราชวังดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

นํานักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน
 และประชาชน จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 8 ป
การศึกษา 2563 ประเภทกีฬากรีฑา



สนามกีฬากลาง
จังหวัดลําปาง 
มหาวิทยาลัยกีฬา 
ั ั ํ ปนํานักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน

 ปละประชาชน จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 8


โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง

ครูอัตราจางนายวีรพล  โตนะโพ66
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

นํานักเรียนเขารวมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน จังหวัดลําปาง ประเภทกีฬาเป
ตอง 15 ป ชาย/หญิง 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง

นํานักเรียนเขารวมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน จังหวัดลําปาง ประเภทกีฬา
วอลเลยบอลชาย 18 ป



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

นํานักเรียนเขารวมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน จังหวัดลําปาง ประเภทกีฬา
วอลเลยบอลหญิง 15 ป



โรงเรียนลําปางกัลยาณี
 จังหวัดลําปาง

นํานักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน
 ปละประชาชน จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 8 ป
การศึกษา 2563 ประเภทกีฬากรีฑา



สนามกีฬากลาง
จังหวัดลําปาง 
มหาวิทยาลัยกีฬา
จังหวัดลําปาง

ครูอัตราจางนายวีรพล  โตนะโพตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
กระบวนการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ณ 
โรงแรมทีเคพาเลช แอนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร (เมื่อวันที8่-10 พ.ย.63)

/ สพฐ

การประชุมออนไลน เรื่องรายงาน
ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(TSQP) ณ โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่
14 ธ.ค. 63)

/ สพฐ

1 ผูอํานวยการ
โรงเรียน

นายศานติกรศิ์        
 วงคเขียว

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประชุมสังเคราะหงานในระยะที่ 1 
และพัฒนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมก
ดานการบริหารจัดการศึกษา สําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา ระยะที่ 22563 ณ ณ 
โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร (เมื่อ
วันที่16-18 ธ.ค. 63)

/ สพฐ

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต
โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพฐ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

นายศานติกรศิ์        
 วงคเขียว

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 การอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรครั้งที่ 2 ณ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที2่6-27ธ.ค.63)

/ สพม.ลปลพ

การประชุมออนไลน เรื่องรายงาน
ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(TSQP) ณ โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่
14 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ครู นายปรัชญา          
 จันทรแกว

2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต
โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

ครู นายปรัชญา          
 จันทรแกว

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ  นายปรัชญา          
 จันทรแกว

ครู โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอน 
O-NET ในปการศึกษา 2563 ณ โรงเรียน
แจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
(เมื่อวันที4่ ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

 การอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรครั้งที่ 2 ณ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที2่6-27ธ.ค.63)

/ สพม.ลปลพ

การประชุมออนไลน เรื่องรายงาน
ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(TSQP) ณ โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่
14 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ครู นายพงษสิทธิ์ สุปด3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต
โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

ครู นายพงษสิทธิ์ สุปดตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต
โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางจรรยา พุทธา4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอน 
O-NET ในปการศึกษา 2563 ณ โรงเรียน
แจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
(เมื่อวันที4่ ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

6 นางศิริญญา          
   เขื่อนแกว

ครู การอบรมแนวทางการจัดทําผลงานเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ ว.21ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
 อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที3่0 
ต.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางมงคลยา  พานดง5



102

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอน 
O-NET ในปการศึกษา 2563 ณ โรงเรียน
แจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
(เมื่อวันที4่ ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

โครงการอบรมการดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะ
แนวใหม (ว21/2560) ณ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที2่6 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ตอ นางศิริญญา          
   เขื่อนแกว

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 ประชุมเสริมสรางความเข็มแข็งระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564
 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง (เมื่อวันที2่2 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

การประชุมออนไลน เรื่องรายงาน
ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(TSQP) ณ โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่
14 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางสรัญญา เรือนคํา 7
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต
โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

การอบรมแนวทางการจัดทําผลงานเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ ว.21ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
 อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที3่0 
ต.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาสูความเปนเลิศ (OBEC 
AWARDS) ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที2่0 ก.พ.64)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

7 นางสาวกมลศรัณ    
  จาเลิศ

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

8 นางสาวนฤมล        
 จําอินทร

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 การอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรครั้งที่ 2 ณ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที2่6-27ธ.ค.63)

/ สพม.ลปลพ

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต
โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางสาวนิตยา        
  นันทะใจ

9
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

9 นางสาวนิตยา        
  นันทะใจ

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

10 นางสาวสุนิสา  สุพันธ ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอน 
O-NET ในปการศึกษา 2563 ณ โรงเรียน
แจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
(เมื่อวันที4่ ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอน 
O-NET ในปการศึกษา 2563 ณ โรงเรียน
แจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
(เมื่อวันที4่ ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

11 นางสาวสุพรรณิภา   
 จริยา

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

นางสาวสุนิสา  สุพันธตอ ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 ประชุมเสริมสรางความเข็มแข็งระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564
 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง (เมื่อวันที2่2 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางสิริภางค ขาวปอน12
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต
โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางสุวิกาญจนสิริ    
  พิจอมบุตร

13
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสุวิกาญจนสิริ    
  พิจอมบุตร

ครู การประชุมออนไลน เรื่องรายงาน
ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(TSQP) ณ โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่
14 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

14 นายดวงเดน          
 พิจอมบุตร

ครู การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต
โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมแนวทางการจัดทําผลงานเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ ว.21ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
 อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที3่0 
ต.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

ครูนายดวงเดน          
 พิจอมบุตร

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอการศึกษา
ภาคบังคับ ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 28 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ครูนายพงศกร ทามา15



115

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

16 นายสถิตย  ขาวปอน ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

17 นายสุพจน บุญมาเทพ ครู การประชุมออนไลน เรื่องรายงาน
ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(TSQP) ณ โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่
14 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต
โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

นายสุพจน บุญมาเทพ ตอ ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประชุมออนไลน เรื่องรายงาน
ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(TSQP) ณ โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่
14 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

18 ครูนายสุรเดช   ตื้อยศ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

19 นายหัสรินทร ดอนดี ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

20 วาที่รอยตรีวรัญู    
เรือนคํา

ครู  การอบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรครั้งที่ 2 ณ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที2่6-27ธ.ค.63)

/ สพม.ลปลพ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประชุมออนไลน เรื่องรายงาน
ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(TSQP) ณ โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่
14 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

การประชุมออนไลนตามโครงการตนกลา
ทาหมอกควัน "สรางสื่อสูฝุน" ประจําป 
2564 จัดโดยคณะทํางานดานวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการแกไขปญหาหมอกควัน 
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ 
โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม อําเภอเมืองปาน
 จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที1่7-18 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ครูวาที่รอยตรีวรัญู    
เรือนคํา

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต
โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

การอบรมแนวทางการจัดทําผลงานเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ ว.21ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
 อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที3่0 
ต.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ครูวาที่รอยตรีวรัญู    
เรือนคํา

ตอ
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ วาที่รอยตรีวรัญู    
เรือนคํา

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1.พัฒนาศักยภาพในรายการ KRU (คร)ู 
CLUB หัวขอ พัฒนาใหเปนเด็กเกงและดี

/ ชมรมพุทธศาสตรสากล

2.พัฒนาศักยภาพในรายการ KRU (คร)ู 
CLUB หัวขอ 4 ทักษะการจับประเด็น 
เรียนดี ชีวิตปง

/ ชมรมพุทธศาสตรสากล

3.การอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง วัน
สงกรานตขึ้นปใหมไทย ประจําป 2564

/ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม วัดศิริมงคล

4.ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

/ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

5.การประกวดผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best 
Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน

/ สพม.ลปลพ

6.อบรมคุณธรรมจริยธรรม การประกัน
คุณภาพการศึกษาไทย กาวไกลดวย
คุณธรรม จริยธรรม

/ สมศ.

ผูอํานวยการนางธีรดา  แกวบุญปน1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน / โรงเรียนทุงอุดมวิทยา
 2. Understang and Using Digital  
Technology

/ TDGA

3. Digital  Literacy / TDGA

4.Essential Digital Tool For 
Workplace

/ TDGA

5.Artificial  Intelligence / TDGA

6. การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการฯแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

/ สพฐ

3. นางกาญจนา ขอนอย ครู คศ.3 การเรียนออนไลน หลักสูตรโควิด 19 และ
ระบาดวิทยา

/ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร

4. นายชวภณ  เปยอุด ครู  ค.ศ.3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

/ / / / โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ครูนายธิปไตย รุงเลิศ2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ประชุมนําเสนอหลักสูตรอาชีพ สถาบัน
อาชีวศึกษา จังหวัดลําปาง

/ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

สงเสริมการเรียนรูเทาทันสื่อสารสนเทศ
และดิจิทัลเฝาระวังและใชสื่ออยาง
สรางสรรค  ในมิติวัฒนธรรมดวยการเรียน
การสอนออนไลน ระบบเปด  Chula 
MOOC  รอบที่ 2

/ / / / กระทรวงวัฒนธรรม

การพัฒนาบุคลิภาพคนทํางาน √ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

หลักสูตรเทคนิคการเปนโคช (Coach) : 
บทบาทของครู (Professional) ใน
ศตวรรษที่ 21

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1

ครู  ค.ศ.3นายชวภณ  เปยอุดตอ

ครูนางทับทิม            
 พิทักษเขตขัณฑ

5.



125

  (1)    
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางทับทิม            
 พิทักษเขตขัณฑ

ครู "Groeth & Good Mindset พัฒนา
เยาวชนอยางไรใหมี Mindset แหง
ความสําเร็จ

√ ชมรมบานแสงสวาง
ครอบครัวอบอุนแหง
ประเทศไทย

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับ
คณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

√ √ √ โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ประชุมเสริมสรางความเขมแข็ง
ระบบการดูและชวยเหลือนักเรียน
เพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษา
ตามโครงการพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 
2564

√ √ สพม.ลําปาง ลําพูน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563

√ √ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางทิพยรัตน คําทิพย6.
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การใชสื่อ
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บริหารจัด
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(6) 
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ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางทิพยรัตน คําทิพย ครู การอบรมสัมมนา “Growth & Good 
Mindset พัฒนาเยาวชนอยางไรใหมี 
Mindset แหงความสําเร็จ” ประจําป 2564

√ √ ชมรมบานแสงสวาง 
ครอบครัวอบอุน 
แหงประเทศไทย 
และ สพฐ.

การอบรมโครงการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

การทดสอบความรูเกี่ยวกับวิทยาการ
คํานวณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก

ผานการศึกษาและทดสอบความรู เรื่อง 
ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคตดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ Digital 
literacy

√ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ
ยางชุมนอย

ครู ค.ศ.2นางธนพรรณ   
แถลงการณ

7.
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางธนพรรณ   
แถลงการณ

ครู ค.ศ.2 ผานการทําแบบทดสอบออนไลนหลักสูตร
การเขาใจดิจิทัล Digital literacy

√ สํานักงาน กศน. 
จังหวัดสมุทรสาคร

Listening and Speaking for 
communications

√ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล 
(New normal life and Digital 
quotient)

√ มหาวิทยาลัย   
เกษตรศาสตร

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม(ว21/2560

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

การพัฒนาสมถนะครูมืออาชีพดานการ
จัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรู
นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน

√ √ √ √ คุรุสภา

ครูนางสาวศิรินญา      
 แกวสิทธิวงศ

8.

ครูนางสาวอรทัย       
สมจันทรตา

9.



128

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
Coding Online for Grade 7 - 9 
Teacher (C4T - 8) รุนที่ 2

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) รวมกับสถาบัน
สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

การออกแบบการเรียนการสอนสําหรับ
บทเรียนออนไลน (Instructional Design 
for Online Learning)

√ √ √ √ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล √ √ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร

สอนออนไลนอยางไรให Smart ในยุค 
Next Normal”

√ √ √ ชมรมพุทธศาสตรสากล

ครูนางสาวอรทัย       
สมจันทรตา

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม(ว21/2560

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

การพัฒนาสมถนะครูมืออาชีพดานการ
จัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรู
นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน

√ √ √ √ คุรุสภา

หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
Coding Online for Grade 7 - 9 
Teacher (C4T - 8) รุนที่ 2

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) รวมกับสถาบัน
สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

การออกแบบการเรียนการสอนสําหรับ
บทเรียนออนไลน (Instructional Design 
for Online Learning)

√ √ √ √ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูนางสาวอรทัย       
สมจันทรตา

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล √ √ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร

สอนออนไลนอยางไรให Smart ในยุค 
Next Normal”

√ √ √ ชมรมพุทธศาสตรสากล

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใตสถานการณ COVIC-19 ประจําป
งบประมาณ 2564

/ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานละประเมิน
คุณภาพการศึกษา

โครงการจิตอาสารวมพลัง 1 ลานคน จุด
เทียนชวยชีวิต ครั้งที่ 2

/ เพจธรรมลานดวง

หลักสูตรการสงเสริมการรูเทาทันสื่อสาร
สนเทศ และดิจิทัลเฝาระวังและใชสื่ออยาง
สรางสรรค

/ กระทรวงวัฒนธรรม

11 นายณรงคศักดิ์       
  จะชาญ

พนักงาน
ราชการ

ครูยุคใหม เรียนรูใช ไอทีใกลตัว √ √ √ √ คุรุสภา

ครูนางสาวอรทัย       
สมจันทรตา

ตอ

พนักงาน
ราชการ

นางสาวธันฐภรณ 
ธนัทจรัสโรจน

10.
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเรียนรูระบบปญญาประดิษฐผาน 
KidBright AI Platform

√ √ √ √ √ สวทช. และเนคเทค 
(NECTEC)

หลักสูตรผูนําดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ICT Talent ภาครัฐ

√ √ √ √ √ √ √ สพฐ.

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใตสถานการณ COVID-19

√ √ √ √ √ √ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา

หลักการสอนสะเต็ม √ √ √ √ √ √ √ √ คณะวิศวกรรมศาสตร
ม.สงขลานครินทร

พนักงาน
ราชการ

นายณรงคศักดิ์       
  จะชาญ

ตอ



132

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายศิวดล กุลฤทธิกร ครู การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

ประชุมพัฒนาเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
 ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.



สสวท.

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรชุด
กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมทักษะการ
แกปญหาและความคิดสรางสรรคสําหรับ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน



สสวท.

2 นางสาววรรษวรรณ  
  พรรณรัตน

ครู

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3



สพฐ., สสวท

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6



สพฐ., สสวท

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
(coding online grade 10-12 teacher 
(C4T-9)



สพฐ., สสวท

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
(coding online grade 7-9 teacher 
(C4T-8)



สพฐ., สสวท

3 นางสาวกัญพิดา  
จริยา

ครู

ครูนางสาวนันทวัน  
โชติวนาวรรณ

4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปที่ 4-6 
(coding online grade 4-6 teacher 
(C4T-7)



สพฐ., สสวท

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ
สําหรับร.ร. หลักสูตร 3 (AI for Schools 
Level 3)



สสวท.

5 นางนันทิยา  กาชัย ครู หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การสอน
ในศตวรรษที่ 21 ดวย Google 
Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC)-ระดับพื้นฐาน

 บริษัท แม็กซิมา      
คอรปอเรชั่น จํากัด 

(Online)

6 นางสาวฟองสิริ  
ธรรมธิกุล

ครู การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3



สพฐ., สสวท

ครูนางสาวนันทวัน  
โชติวนาวรรณ

4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

7 นายมงคล กาสา ครู การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3



สพฐ., สสวท

ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด เพื่อเสริมสร  ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

9 นางณัฐวรา ดอนดี ครู อบรมโครงการร.ร.ปลอดภัยในประเทศไทย
 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

8 นางสาววรวรรณ 
พันธุปรีดา

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมโครงการร.ร.ปลอดภัยในประเทศไทย
 หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการสําหรับโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม



สพฐ.

11 นายอภิรัตน  กาชัย ครู หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การสอน
ในศตวรรษที่ 21 ดวย Google 
Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC)-ระดับพื้นฐาน



บริษัท แม็กซิมา     
คอรปอเรชั่น จํากัด 

(Online)

10 นางสาวคณฑรี สุทธนี ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ สําหรับครูประถมศึกษา
ปที่ 1-3



สพฐ., สสวท

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ สําหรับครูประถมศึกษา
ปที่ 4-6



สพฐ., สสวท

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ สําหรับครูมัธยมศึกษาป
ที่ 1-3



สพฐ., สสวท

การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา
และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-learning))



สพฐ.

การอบรมและปฏิบัติการ การบันทึกขอมูล
นิเทศออนไลน 

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

12 นางสาวออมฤทัย ใจ
อินทร

ครู

13 นางวราลักษณ  
เสารแกว

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding Online Grade 7-9 teacher 
(C4T-8)



สพฐ., สสวท

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
Coding Online Grade 10-12 teacher 
(C4T-9)



สพฐ., สสวท

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย
สําหรับครู เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู
ใหกับนักเรียนทุน พสวท. 2563



สสวท.

ครูนางสาวชนกกานต  
เนตรรัศมี

14
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

14 นางสาวชนกกานต  
เนตรรัศมี

ครู ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ในร.ร. ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) ใน
รูปแบบออนไลน หัวขอ "นวัตกรรมการ
เรียนรูเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 
(Learning Innovation for 21st 
Century Skills)"



สสวท.

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding Online Grade 7-9 teacher 
(C4T-8)



สพฐ., สสวท

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
Coding Online Grade 10-12 teacher 
(C4T-9)



สพฐ., สสวท

การบันทึกขอมูลนิเทศออนไลน  ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

15 นางสาวณัฐชญา  
ยศขาย

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา
และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส 
( e –learning )



สพฐ.

17 นางสาวทัศนกานต 
โพธิ์ประเสริฐ

ครู โครงการร.ร.ปลอดภัยใน ประเทศไทย 
หลักสูตรการลด ความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและ การปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

นางสาวปยารัตน  
ทาวตื้อ

ครู16
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการร.ร.ปลอดภัยใน ประเทศไทย 
หลักสูตรการลด ความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและ การปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

หลักสูตรอบรมออนไลนการ จัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ  สําหรับครู
ประถมศึกษาปที่ 1-3



สพฐ., สสวท

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการตั้ง
คําถาม ทักษะการเขียนคือคิด เพื่อ
เสริมสรางการคิดเชิงเหตุผล และสื่อสารใน
ชั้นเรียน"



ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

การขับเคลื่อนนวัตกรรม "CPLC CAR 
BWS" สูหองเรียนคุณภาพ 

18 นางสาวศิธาศินี นินใจ ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการหองเรียนปองภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

การบันทึกขอมูลนิเทศออนไลน  ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย
20 นายวิญู            

 ครองตาเนิน
ครู หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3 Cooding Online for Grade 
7 - 9 Teacher



สพฐ., สสวท

21 นายทวีวัฒน  มณีจักร ครู อบรมโครงการร.ร.ปลอดภัยในประเทศไทย
 หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

19 นางสาวทิพยสุดา    
มะโนวัง

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding Online Grade 7-9 teacher 
(C4T-8)



สพฐ., สสวท

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
Coding Online Grade 10-12 teacher 
(C4T-9)



สพฐ., สสวท

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ทักษะการตั้ง
คําถาม ทักษะการเขียนคือคิด เพื่อ
เสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและการสื่อสาร
ในชั้นเรียน"



ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

การอบรมและปฏิบัติการ การบันทึกขอมูล
นิเทศออนไลน 

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ตอ

ครูผูชวยนางสาวธนิดา        
  คําวินิตย

ครูนายทวีวัฒน  มณีจักร

22
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

22 นางสาวธนิดา        
  คําวินิตย

ครูผูชวย โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ตําแหนง ครูผูชวย ประจําป 2564



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

23  นางสาวเดนดาว 
ทะนันชัย

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูฃวย



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการ
ตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด เพื่อ
เสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและการสื่อสาร
ในชั้นเรียน



ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกขอมูล
นิเทศออนไลน 

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

24 นางสาวสุภาภรณ  
ธรรมสรางกูร

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

25 นายนนทวัฒน  ศรี
ชัยวรรณ

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
สําหรับโครงการ เพิ่มศักยภาพครู ใหมี
สมรรถนะของครูยุคใหม สําหรับการเรียนรู
ศตวรรษที่ 21



อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
Coding Online for Grade 10-12 
Teacher (C4T-9)



สพฐ., สสวท

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding Online for Grade 7-9 Teacher 
(C4T-8)



สพฐ., สสวท

27 นางสาวณัฏฐณิชา 
จันทรปญญา

ครู อบรมและปฏิบัติการ การบันทึกขอมูล
นิเทศออนไลน 

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

26 นางสาวสุนิสา  
อินทรจักร

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการตั้ง
คําถาม ทักษะการเขียนคือคิด เพื่อ
เสริมสรางการคิดเชิงเหตุผล และการ
สื่อสารในชั้นเรียน”



ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

การอบรมและปฏิบัติการ การบันทึกขอมูล
นิเทศออนไลน 

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง 
ครูผูชวย



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใตสถานการณ Covid 19


สมศ.

 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใตสถานการณ covid 19 การตรวจ
เยี่ยม online



สมศ.

28 นางสาวจินดารัตน  
สุวรรณรินทร

ครูผูชวย

ครูนางอภิญญา         
ทะแกลวพันธุ

29
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางอภิญญา         
ทะแกลวพันธุ

ครู  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)



สพม. ลําปาง ลําพูน

30 นางจรรยา  แจงมงคล ครู การประกันคุณภาพในสถานศึกษา และ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของ
สถานศึกษา(SAR) ปการศึกษา 2563



สพม. ลําปาง ลําพูน

31 นายอาทิตย  ยี่แกว ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการตั้งคําถาม 
ทักษะการเขียนคือคิด เพื่อเสริมสรางการ
คิดเชิงเหตุผลและการสื่อสารในชั้นเรียน



ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการตั้งคําถาม
 ทักษะการเขียนคือคิด เพื่อเสริมสรางการ
คิดเชิงเหหตุผลและสื่อสารในชั้นเรียน”



ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

อบรมปฏิบัติการ การบันทึกขอมูลนิเทศ
ออนไลน 

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

32 นางกัญญา           
ศรีสะอาดรักษ

ครู
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

33 นายมงคล  กาสา ครู การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ



สพฐ., มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

34 นายยมนา  สุขหอม ครู การประกวดสื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน  สพม. ลําปาง ลําพูน
35 นางสาวขณิฐภรณ 

พรหมปลูก
ครูชํานาญ
การพิเศษ

การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 
เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผล และ
สื่อสารในชั้นเรียน

✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะผูเรียนสังคมศึกษา (ระดับ
มัธยมศึกษา)

✓

บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น
 จํากัด (มหาชน)

การสอนเพศวิถีศึกษา ✓ สพฐ.

การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาฯ 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส

✓

สพฐ.

36 วาที่ ร.ต.หญิง       
กัญณภัทร             
 ชัยกานตกุล

ครูชํานาญ
การพิเศษ
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ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 
เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผล และ
สื่อสารในชั้นเรียน

✓

รร.บุญวาทยวิทยาลัย

หลักสูตร รอบรูเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แบบออนไลนกับ GPAS 5 Steps ในวิถี
ใหม วิถีคุณภาพ (New Normal) ระดับ
มัธยมศึกษา

✓

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)

การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

38 นางเรณู ตั้งตระกูล ครูชํานาญ
การพิเศษ

หลักสูตร รอบรูเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แบบออนไลนกับ GPAS 5 Steps ในวิถี
ใหม วิถีคุณภาพ (New Normal) ระดับ
มัธยมศึกษา

✓

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)

37 นางพิมพใจ แสนใจยา ครูชํานาญ
การพิเศษ
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข ✓

Thaimooc

การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 
เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผล และ
สื่อสารในชั้นเรียน

✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

อบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสรางสรรค
รูเทาทันโซเซียลมีเดีย เครือขายกระทิงทาโร ✓

มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง

40 นางสุมาลี  งิ้วงาม ครูชํานาญ
การพิเศษ

การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

41 นางฆัสรากร วงคไชย ครูชํานาญ
การพิเศษ

การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

42 นายวุฒิกรณ ปนแกว ครูชํานาญการ การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางเรณู ตั้งตระกูลตอ

39 นางผองพรรณ เดชมี ครูชํานาญ
การพิเศษ
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมหลักสูตร คาย 1 สอวน. วิชา 
ภูมิศาสตร ✓

มูลนิธิสอวน.

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาศาสตรโลกและ
ดาราศาสตร วันที่ 13 - 24/11/2563

✓
มูลนิธิสอวน.

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาศาสตรโลกและ
ดาราศาสตร วันที่ 4 - 13/12/2563

✓
มูลนิธิสอวน.

การเฝาระวังนักเรียนภาวะซึมเศรา ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย
การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 
เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผล และ
สื่อสารในชั้นเรียน

✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

อบรมและปฏิบัติการ การบันทึกขอมูล
นิเทศออนไลน ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

45 นางสาวกุลธิดา นันตี ครูอัตราจาง อบรมและปฏิบัติการ การบันทึกขอมูล
นิเทศออนไลน ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

นายพิภพภัทร มัดฉิ
มา

ครูชํานาญการ

44 นางสาวรัตติกาล     
ราชจริต

ครู

43
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

46 นางสาวพัชรา ทากูล ครูอัตราจาง การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

 เขารวมแสดงและเผยแพรผลงาน SHOW
 & SHARE” นวัตกรรม CPLC CAR BWS.
 “บุญวาทย 122 ป เรียนรู 3 R พัฒนา 8 C
 เนน ICT มีนวัตกรรม”

✓

 ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

 เปนวิทยากร ตามโครงการอบรมการ
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินตามวิทยฐานะแนวใหม(ว 
21/2560)

  ✓

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

 เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู SHOW
 & SHARE” นวัตกรรม CPLC CAR BWS.
 “บุญวาทย 122 ป เรียนรู 3 R พัฒนา 8 C
 เนน ICT มีนวัตกรรม”

  ✓

 ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ครู นางสบันนา 
มหาวรรณ

47
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา
และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-leamning)

 
 โครงการ
พัฒนาครู
(คูปอง 

10,000 บาท)

 สพฐ.

 เปนวิทยากร ตามโครงการพัฒนาครูตาม
หลักเกณฑและวิธีการให ขาราชการครู
และบุคลาการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ 
ว.๒๑ และ การจัดกิจกรรม PLC ดวย
นวัตกรรม CPLC CAR BWS.

  ✓

 ร.ร.อนุบาลหางฉัตร

 ประชุมวางแผน เปนคณะทํางานสงเสริม
การใช นวัตกรรม PLC ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

  ✓

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

 นางสบันนา 
มหาวรรณ

47 ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 เปนวิทยากร ตามโครงการพัฒนาครูตาม
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ
บุคลาการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ ว.21 
และการจัดกิจกรรม PLC ดวยนวัตกรรม 
CPLC CAR BWS.

 

 ร.ร.ทาขุมเงินวิทยา
คาร จําหวัดลําพูน

 การอบรมและปฏิบัติการการบันทึกขอมูล
นิเทศออนไลน ✓

 ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

 เปนวิทยากรใหความรูกับนักเรียน ชั้น 
มัธยมศึกษา ปที่ 6 เรื่องการวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในรายวิชาศิลปะ

✓

 ร.ร.แมเมาะวิทยา

48 นางอรชร  พรศิริ ครู  อบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการตั้งคําถาม
 ทักษะการเขียนคือคิด เพื่อเสริมสรางการ
คิดเชิงเหตุผล และสื่อสารในชั้นเรียน

✓

 ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ครู นางสบันนา 
มหาวรรณ

47



155

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

49 นายเริง  ขัดทะเสมา ครู  อบรมออนไลนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวฯ รหัส62037ที่
ผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

✓

 มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย

50  นางสาววรานิษฐ 
เรืองดิลกทวีสิน

ครู  ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเรียนสื่อคิด
เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและสื่อสาร
ในชั้นเรียน

/  ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

 การพัฒนาตนเองวิชาศิลปะ(ออนไลน) ✓  ร.ร.สมบูรณศาสน
 เครื่องดนตรีไทย(ออนไลน)

✓
 ร.ร.การกุศลวัดสระ

ทอง
 รักการอาน(ออนไลน)

✓

 ศูยนการศึกษานอก
ระบบแลพการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ

พรหมคีรี

51 นายธีรัตม  ปงแกว ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

52  นางสาววาสนา    
งามสุข

ครู  อบรมโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ตําแหนงครูผูชวย ประจําป 2563 ✓

 สพม.ลําปาง ลําพูน

 การอบรมเชิงปฏิบัติโครงการศิลปน
แหงชาติสัญจรและงานมหกรรมมรดกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนือ ประจําป 
2563

✓

 กรมสงเสริม
วัฒนธรรมรวมกับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 เครื่องดนตรีไทย
✓

 ร.ร.การกุศลวัดสระ
ทอง

 การพัฒนาตนเอง วืชาศิลปะ (ทัศนศิลป)
✓

 ร.ร.สมบูรณศาสน
อิสลาม

54 นางสมสาย คําตุยเชื้อ ครู คศ.3 ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด
 เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและการ
สื่อสารในชั้นเรียน

      
ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

53  นางสาวสุภาภรณ 
แกวสีงาม

ครู



157

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

55 นางสาวพรทิพย 
เขื่อนสุวงศ

ครู คศ.3 ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด
 เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและการ
สื่อสารในชั้นเรียน

      
ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

56 นายถนอมศักดิ์      
 ทองอําไพ

ครู คศ.3 ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด
 เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและการ
สื่อสารในชั้นเรียน

      
ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

58 นายมานะ ครู คศ.3 ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 
เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและสื่อสาร
ในชั้นเรียน

      

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

60 นางสาวนิภาพร      
 ประทุมพงษ

ครู Recognition of the accomplishment 
of the online testing on basic 
abbreviation

   

The secondary 
Educational Service 

Area Office 35

 

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย
    


ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

59 นายประยง ตรินันท ครู คศ2.
ทกษะการตงคาถาม ทกษะการเขยนคอคด 
เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและสื่อสาร
ในชั้นเรียน

 

ทกษะการตงคาถาม ทกษะการเขยนคอคด 
เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและสื่อสาร
ในชั้นเรียน

   
57 นางสุปราณี เปงบังวัน ครู คศ.3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเขียนโปรเเกรม Scratch (Coding 
Online for Teacher Plus:C4T Plus-
Scratch)

     

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

Show & Share นวัตกรรม CPLC CAR 
BWS บุญวาทย 122ปเรียนรู 3Rพัฒนา 8C
 เนน ICT มีนวัตกรรม

       

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรการพัฒนา อคาเดมี่ 
เยาวชนรุน 6-12 ป   

FOOTBALL TUTOR

ครูนางสาวนิภาพร    
ประทุมพงษ

ตอ


สํานักงาน
คณะกรรมการ

้ ้  

การเขียนโปรเเกรมภาษา Python 
(Coding Online for Teacher Plus : 

 

    



159

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
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ทักษะภาษา
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สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ร.ร.อนุบาล

หางฉัตร

ร.ร.สวนบุญโญ
ปถัมภ ลําพูน

การอบรมออนไลน หลักสูตรระบบ
กลามเนื้อ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส        

ศูนยวิทยาศาสตรเเละ
วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การอบรมหลักสูตรการพัฒนา    FOOTBALL TUTOR

การสอนเพศวิถีศึกษา  
กองทุนสนับสนุน

สุขภาพ
62 นายยุทธนา ครูอัตราจาง การอบรมหลักสูตรการพัฒนา    FOOTBALL TUTOR

ครูนางสาวนิภาพร    
ประทุมพงษ

ตอ



 

 

61 นายสุทธิเกียรติ     
พุมแกว

ครู

การบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร     

โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑเเละ
วิธีการใหขาราชการครูเเละบุคลากรทาง
การศึกษาตําเเหนงครู มีวิทยฐานะเเละ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ ว.21 และ
กิจกรรมPLCดวยนวัตกรรม CPLC CAR 
BWS
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(5) ระบบ
บริหารจัด
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

63 นางอุบล  พิทักษทา ครูชํานาญ
การพิเศษ

การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

64 นางจิลาวัล  มหามิตร ครูชํานาญ
การพิเศษ

การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

65 นางสาวกวินนาฎ   
เชียงโญ

ครูอัตราจาง การขับเคลื่อนนวัตกรรม “CPLC CAR 
BWS.” สูหองเรียนคุณภาพ ✓

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 
show@share (วันที่25)

✓ ✓
ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 
show@share (วันที่26)

✓ ✓
ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

✓ สพม ลําปาง ลําพูน

ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ผานการอบรมตามโครงการเตรียมความ
พรอมรับสถานการณการระบาดของ

้ ่

✓

✓  เทศบาลนครลําปาง

66 นางอังคณา  อยูหัตถ ครูชํานาญการ ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 
เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและการ
่ ้

✓

เขารวมกิจกรรม การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่ดีเลิศ สื่อนวัตกรรมในระบบ

✓
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สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมการสัมมนาอาจารยแนะแนวระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 16

✓ ✓ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การเรียนออนไลนดวย Doogle 
Classroom และ Google App เบื้องตน

✓ ✓ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร

 ยะลา

69 นายพัฒนกรณ    
เพียงขวัญหทัย

ครูอัตราจาง เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 
show@share  (วันที่ 25)

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ครูชํานาญการนางกรรณิกา 
อานุภาพบรรเจิด

✓ สพม ลําปาง ลําพูน

✓ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ

็

✓

รางวัลทรงคุณคา สพฐ.( OBEC AWARDS)
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครูผูสอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรม

  ิ ั

✓

เปนวิทยากรกิจกรรมฝกทักษะเรื่อง
แผนการเฝาระวังนักเรียนที่มีความ

่

✓

✓รางวัลนวัตกรรฒสรางสรรคคนดี ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 35 

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับโปรแกรม
Microsoft Excel ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

✓

✓ สพม ลําปาง ลําพูน68 นางวราภรณ สวาง
การ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

67
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เพื่อการ
สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 
show@share (วันที่ 26)

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ผานการเรียนออนไลนหลักสูตรชีวิตวิถีใหม
และความฉลาดทางดิจิทัล

✓ ✓ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร

เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 
show@share  (วันที่ 25)

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 
show@share (วันที่ 26)

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ทักษะการตั้งคําถาม,ทักษะการเขียนคือคิด ✓ ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย
แสดงผลงาน โชว แอนด แชร ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู โชว แอนด แชร 
นวัตกรรม CPLC CAR BWS

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ทักษะการตั้งคําถาม,ทักษะการเขียนคือคิด ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย
แสดงผลงานโชว แอนด แชร ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย
แลกเปลี่ยนเรียนรูโชว แอนด แชร 
นวัตกรรม CPLC CAR BWS

✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ตอ ครูอัตราจางนายพัฒนกรณ    
เพียงขวัญหทัย

72 นายปวิน  เจียไพบูลย ครู

70 นางสาวปวีณา จีนะ ครูอัตราจาง

71 นางกัลยา  สุขหอม ครู
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สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาไทย
ออนไลนในศตวรรษที่ 21 (17-18 ต.ค.63)

✓ สมาคมครูภาษาไทย
แหงประเทศไทย

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  (5 เม.ย.64)

✓ ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (5 เม.ย.64)

✓ ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

74 นางญาณสิรีค       
วงคเขียว

ครู
กิจกรรมสงเสริมการอานผานระบบ
ออนไลน(E-BOOK)เรื่อง“พอขุนรามคําแหง
 มหาราชองคแรกของกษัตริยไทย”

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กศน.อําเภอสวรรคโลก
 จ.สุโขทัย

75 นางสาวพรรณพัชร 
รัตนมงคล

ครู การสอนภาษาไทยออนไลน ในศตวรรษที่ 
21

✓ ✓ ✓ ✓ สมาคมครูภาษาไทย
แหงประเทศไทย

76 นางสาวกมลวรรณ 
นันตี

ครูผูชวย ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 
เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและการ
สื่อสารในชั้นเรียน

✓ ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ครูชํานาญการนางชลัณรัศม วังซาย73
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เพื่อการ
สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การสอนภาษาไทยออนไลน ในศตวรรษที่ 
21

✓ ✓ ✓ ✓ สมาคมครูภาษาไทย
แหงประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง 
ครูผูชวย

✓ ✓ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

77 นางสาวชอทิพย ทิปง ครูอัตราจาง กิจกรรมหลักสูตรการเขียนคือคิดเพื่อ
สื่อสารในหองเรียน

✓ ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ทักษะการตั้งคําถาม,ทักษะการเขียนคือคิด ✓ ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย
แสดงผลงานโชว แอนด แชร ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย
แลกเปลี่ยนเรียนรูโชว แอนด แชร 
นวัตกรรม CPLC CAR BWS

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ครูผูชวยนางสาวกมลวรรณ 
นันตี

ตอ

✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัยรวมคิด รวมทํา นําความรูบริการสังคม 
สะทอนทักษะในศตวรรษที่ 21 3R8C

✓

78 นางสาวนิศาชล     
สมเพชร

ครูอัตราจาง

✓
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บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 วิทยากร กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
 ประจําปการศึกษา 2563

✓

 ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย 

 วิทยากรกระบวนการโครงการฝกอบรม
นักเรียนแกนนําเสริมสรางสมรรถนะ
นักเรียนดานความเปนพลเมือง
ที่เขมแข็งตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ปการศึกษา 2563

✓

 ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 
จังหวัดเชียงใหม

 วิทยากรโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 
(OBEC AWARDS)

✓

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

ครูนายธรัช พุทธรักษ79
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 วิทยากรแกนนําหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ผูนํานักเรียน
สูการเปนพลเมืองโลกตามเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
 ณ โรงแรมบางกอกชฎา จัวหวัดกรุงเทพฯ 

✓

 สพฐ.

 รวมจัดการพัฒนาบุคลากรและจัดทําคูมือ
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนํานักเรียน
สูการเปนพลเมืองโลกตามเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders 
for SDGs) ณ โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัด
นครนายก

✓

 สพฐ.

80 นางสาวอลินดา  
อินทรอยู

ครู  วิทยากร กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
 ประจําปการศึกษา 2563

✓

 ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย 

ครูนายธรัช พุทธรักษตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp 
Turbo

✓

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 1วิทยากร การอบรมพัฒนาครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ✓

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวกัญญารัตน 
 หรดี

81
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายบรรจง            
 สอนสมบูรณ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

เรื่องเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2 นายวิชัย  วงคไชย ครูชํานาญ
การพิเศษ

วิทยากรการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับการประเมินผลงาน ว.21

 โรงเรียนบานออน

3 นายเกรียงศักดิ์  
จําปาอูป

ครูชํานาญการ การประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนยพัฒนาการ
จัดการเรียนรูสังคมศึกษาฯ(จังหวัดลําปาง)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

4 นายรัตนวัชร บุญ
ลิขิตไชยา

ครูผูชวย พื่อเขารวมฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
ใหญ  ขั้นความรูชั้นสูง S.S.A.T.C

 คายลูกเสือจังหวัด
ลําปาง

5 นางธนิตา สูงติวงศ ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
บรรณาธิการกิจขอสอบมาตรฐานยกระดับ
คุณภาพผูเรียน (EDIT)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

6 นายฐิติ  นครสุวรรณ ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมเปนวิทยากรใหการฝกอบรมผู
กํากับลูกเสือสามัญรุนใหญและบุคลากร
ทางการลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง 
(S.S.A.T.C.) รุนที่ 1 / 2563

 คายลูกเสือโรงเรียน
หางฉัตรวิทยา

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

7 นายอดิศร  โยธา รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

เพื่อเขารวมประชุมหลักสูตรทวิศึกษา / 
หลักสูตรวิชาชีพสาขาตางๆ

 วิทยาลัยสารพัดชาง

8 นายสมพงษ           
 อินตะเสน

ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมประชุมหลักสูตรทวิศึกษา / 
หลักสูตรวิชาชีพสาขา

 วิทยาลัยสารพัดชาง

9 นางสาวภัชษนัญฑ 
พรมเกษา

ครูผูชวย เพื่อเขารวมอบรมหลักสูตรวัยรุนและ
เยาวชนจังหวัดลําปาง

 สพม.ลําปาง ลําพูน

10 นายเกรียงศักดิ์  
จําปาอูป

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

11 นางชรินรัตน สิขิวัฒน ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

12 นายพินิจ  ตาจีน ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

13 นางสาวภัทิรา        
  กาวินันท

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

14 นางสาวอธิฐาน    
ปนงาม

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

15 นางสาวอาทิติพร 
แสนจักร

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

16 นางสาวดานุมาศ    
ทิยาว

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

17 นางสาวนภัสรา 
นัดดากุล

ครู เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

18 นางวาทิณี ทาวใจยา ครู เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

19 นางอัมไพพรรณ 
ไวทยเวทย

ครู เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

20 นางสาวกิติวรา       
  เมืองมูล

ครู เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

21 นางสาวภัชษนัญฑ 
พรมเกษา

ครูผูชวย เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

22 นายรัตนวัชร          
 บุญลิขิตไชยยา

ครูผูชวย เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

23 นางสาวเวธกา      
ขันติพงษ

ครูผูชวย เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

24 นายพรชัย  ศรีวิชัย ครูผูชวย เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

25 นายอชิรวิษศ  
เหลืองวัฒนะโชติ

ครูผูชวย เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  
ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

26 นางสาวกิติวรา  
เมืองมูล

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม  ตําแหนงครูผูชวย  
ประจําป  2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

27 นางสาวภัชษนัญฑ 
พรมเกษา

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม  ตําแหนงครูผูชวย  
ประจําป  2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

28 นายรัตนวัชร       
บุญลิขิตไชยยา

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม  ตําแหนงครูผูชวย  
ประจําป  2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

29 นางสาวเวธกา        
 ขันติพงษ

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม  ตําแหนงครูผูชวย  
ประจําป  2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

30 นายพรชัย  ศรีวิชัย ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม  ตําแหนงครูผูชวย  
ประจําป  2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

31 นายอชิรวิษศ  
เหลืองวัฒนะโชติ

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม  ตําแหนงครูผูชวย  
ประจําป  2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
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สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

32 นายบรรจง        
สอนสมบูรณ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “การ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน” 
และประชุมใหญ  สามัญประจําป  2562 
(ครั้งที่ 49)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

33 นายเสนห  ชุมแสน ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

34 นางเพ็ญศรี  รุงฉัตร ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

35 นางอรพิน          
ควรสุวรรณ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

36 นางสาวอรุณีย       
กองนาค

ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

37 นายภัทรพล       
ควรสุวรรณ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน
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เทคโนโลยี
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บริหารจัด
การศึกษา
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ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

38 นางสาวอนุธิตา     
ปวงแกว

ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

39 นายสนธยา  บุญคํา ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

40 นางวาทิณี  ทาวใจยา ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมขยายผลองคความรูทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

41 นางธนิตา สูงติวงค ครูชํานาญ
การพิเศษ

เขารวมประชุมกับคณะกรรมการผูดําเดิน
งานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรูครูผูสอนภาษาตางประเทศ  
สังกัด  สพม.35  แบบเนนงานปฏิบัติ 
(Task Based Learning) เพื่อคัดเลือก
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

42 นายบรรจง  สอน
สมบูรณ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

การประชุมและเปนคณะกรรมการนิเทศ
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของรอง
ผูอํานวยการ

 สพม.ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

43 นายอดิศร  โยธา รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษาในตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งประจําป  
2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

44 นางสาวจิณณณิชา 
ศักดิ์สิริภาพร 

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษาในตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งประจําป  
2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

45 นายบรรจง        
สอนสมบูรณ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

เพื่อเขารวมประชุมชี้แจงโครงการ  
Innovations For Thai Education 
(IFTE)  นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาไทย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

46 นางเพ็ญศรี  รุงฉัตร  ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมประชุมชี้แจงโครงการ  
Innovations For Thai Education 
(IFTE)  นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาไทย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

47 นายบรรจง          
สอนสมบูรณ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

เพื่อเขารวมประชุมเตรียมความพรอมการ
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

48 นายสมพงษ      
อินตะเสน 

ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมประชุมเตรียมความพรอมการ
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

49 นางธนิตา สูงติวงศ ครูชํานาญ
การพิเศษ

เปนวิทยากรอบรมโครงการพัฒนา
นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู  ของครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

 สพม.ลําปาง ลําพูน

50 นายฐิติ  นครสุวรรณ ครูชํานาญ
การพิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซอมความ
เขาใจในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1  ( 1  
เมษายน  2564 )

 สพม.ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

51 นางสาวนงนุช  จิต
ตา  

ครูชํานาญ
การพิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซอมความ
เขาใจในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1  ( 1  
เมษายน  2564 )

 สพม.ลําปาง ลําพูน

52 นายรัตนวัชร          
 บุญลิขิตไชยยา

ครูผูชวย ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร
อาชีพที่เหมาะสม  นําสูการปฏิบัติของ
สถานศึกษาที่เขารวมโครงการฯ  ในป
การศึกษา  2564

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

53 นางสาวนงนุช จิตตา ครูชํานาญ
การพิเศษ

เรื่องประเมินเลื่อนเงินเดือน  นโยบายงาน
เลื่อนเงินเดือน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

54 นางสกาวรัตน       
เชียงทอง 

พนักงาน
ราชการ

เรื่องประเมินเลื่อนเงินเดือน  นโยบายงาน
เลื่อนเงินเดือน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

54 นางสาวภัชษนัญฑ 
พรมเกษา

ครูผูชวย การจัดอบรมพัฒนาเสริมสรางศักยภาพ
แกนนําเครือขาย/ชมรม/สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ในชุมชน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

55 นายบรรจง            
 สอนสมบูรณ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้น
คาจางลูกจางประจํา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

56 นายบรรจง            
 สอนสมบูรณ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

เพื่อเขารวมรับมอบประกาศเกียรติคุณใน
วันขาราชการพลเรือนดีเดน  ประจําป  
2564

 ศูนยราชการจังหวัด
ลําปาง

57 นายรัตนวัชร         
บุญลิขิตไชยยา

ครูผูชวย เพื่อเขารับการตรวจลูกเสือขั้นที่ 5  ลูกเสือ
สามัญรุนใหญ

 สํานักงานลูกเสือ
จังหวัดลําปาง

58 นายบรรจง            
 สอนสมบูรณ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาดานการ
จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

59 นางเพ็ญศรี  รุงฉัตร ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาดานการ
จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

60 นางสาวอาทิติพร 
แสนจักร

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาดานการ
จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

61 นางสาวนาฏหทัย 
สิทธิบุญ

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาดานการ
จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

62 นายเกรียงศักดิ์ 
จําปาอูป

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาดานการ
จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

63 นายพินิจ  ตาจีน ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาดานการ
จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

64 นางสาวดานุมาศ    
 ทิยาว

ครู เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาดานการ
จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

65 นางสาวภัชษนัญฑ 
พรมเกษา

ครูผูชวย เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาดานการ
จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

66 นายบรรจง        
สอนสมบูรณ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ
เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

67 นางเพ็ญศรี  รุงฉัตร ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ
เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

68 นางธนิตา  สูงติวงศ ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ
เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

69 นางอรพิน          
ควรสุวรรณ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ
เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

70 นายวิชัย  วงศไชย ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ
เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

71 นางสาวอาทิติพร 
แสนจักร

ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ
เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

72 นางสาวนาฏหทัย 
สิทธิบุญ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ
เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

73 นางสาวดานุมาศ    
ทิยาว

ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ
เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

74 นางวาทิณี  ทาวใจยา ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ
เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

75 นางสาวภัชษนัญฑ 
พรมเกษา

ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ
เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

76 นายอดิศร  โยธา รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

77 นางสาวจิณณณิชา 
ศักดิ์สิริภาพร

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง
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ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

78 นางเพ็ญศรี  รุงฉัตร ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

79 นางสาวอรุณีย     
กองนาค

ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

80 นายวิชัย  วงศไชย ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

81 นางสาวอรอนงค 
นามวงค

ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง



184

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

82 นางสาวภัทิรา        
กาวินันท

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

83 นายเกรียงศักดิ์       
 จําปาอูป

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

84 นางสาวดานุมาศ    
ทิยาว

ครู เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

85 นางสาวนภัสรา 
นัดดากุล

ครู เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

86 นายสมพงษ        
อินตะเสน

 ครูชํานาญ
การพิเศษ

เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

87 นายอชิรวิษศ  
เหลืองวัฒนะโชติ 

ครูผูชวย เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ
ประกวด
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) 
สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

88 นายรัตนวัชร         
 บุญลิขิตไชยยา

ครูผูชวย เพื่อเขารวมแสดงผลงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(การประกวดผล
การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  Practice) สื่อ
และนวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

89 นายรัตนวัชร         
 บุญลิขิตไชยยา

ครูผูชวย การเพื่อรับการประเมินลูกเสือขั้นที่ 5  
ลูกเสือสามัญรุนใหญ

 สํานักงานลูกเสือ
จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นางสาวเนตรชนก   
 วิชัยโน

พนักงานราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ
ขอสอบมาตรฐานยกระดับคุณภาพผูเรียน

 สพม. ลป.ลพ.

2 นางกิ่งเพชร          
 อินทรแฝง

ครู ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น
ความรูขั้นสูง (S.S.S.T.C)

 สพม. ลป.ลพ.

3 นายอภิวิชช  เวียงคํา พนักงานราชการ ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น
ความรูขั้นสูง (S.S.S.T.C)

 สพม. ลป.ลพ.

4 นายสุวัฒน ทาวเขื่อน ผูอํานวยการ
โรงเรียน

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

5 นางวันเพ็ญ  กาจู ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา
6 นางกชพรรณ  ยอดใจ ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

7 นางกิ่งเพชร          
 อินทรแฝง

ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

8 นางสาวปุณยนุช     
 นนทสัย

ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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 หลัก   

สูตร
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เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

9 นายศรีรัตน           
 คําตาบุตร

ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

10 นางนุชธิชา  ทินวงษ ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา
11 นางณัฐสุดา  ทาว

เขื่อน
ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

12 นางรัตติกาล  เงินมูล ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา
13 นางสาวโสภาภรณ   

 มังแกว
ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

14 นางสาวนภารัตน    
 อิ่มลาภ

ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

15 นายวีระยุทธ         
 มณีวรรณ

ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

16 นายวัชรพงศ         
 วงศวีระพันธุ

ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

17 นางสาวเนตรชนก    
 วิชัยโน

พนักงานราชการ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา
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เพื่อการ
สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

18 นายอภิวิชช  เวียงคํา พนักงานราชการ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา
19 นางสาวพัชรินทร     

 เรือนเงิน
เจาหนาที่ธุรการ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

20 นางสาวพรทิพย     
 มะเทวิน

ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

21 นางสาววนิดา  บุญมี ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา
22 นายอังคาร  เงินมูล ชางไฟฟา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา
23 นางสาวศรัญญา     

 คําหอม
นศ.ฝกประสบการณ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

24 นางสาวสุพรรษา    
 กาไชยา

นศ.ฝก
ประสบการณ

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

25 นางสาวจีราวรรณ   
 วังขวา

นศ.ฝก
ประสบการณ

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

26 นายวีระยุทธ         
 มณีวรรณ

ครู รวมสัมมนาการศึกษา ตอน “การเรียนรู
จากประสบการณจริง ทางเลือกใหมของ
อุดมศึกษาไทย” ภายใตโครงการ PIM : 
Education Relationship Program

 ม.ราชภัฏลําปาง

27 นางวันเพ็ญ  กาจู ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

28 นางสาวปุณยนุช     
 นนทสัย

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

29 นายศรีรัตน           
 คําตาบุตร

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

30 นางนุชธิชา  ทินวงษ ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

31 นางณัฐสุดา          
 ทาวเขื่อน

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

32 นางสาวโสภาภรณ  
 มังแกว

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย
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(6) 
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

33 นางสาวนภารัตน    
 อิ่มลาภ

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

34 นายวีระยุทธ         
 มณีวรรณ

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

35 นายวัชรพงศ         
 วงศวีระพันธุ

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

36 นางสาวเนตรชนก   
 วิชัยโน

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

37 นายอภิวิชช  เวียงคํา ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

38 นางสาวพรทิพย     
 มะเทวิน

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

39 นางสาววนิดา  บุญมี ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

40 นางสาวศรัญญา     
 คําหอม

นศ.ฝกประสบการณ การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

41 นางสาวสุพรรษา    
 กาไชยา

นศ.ฝกประสบการณ การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

42 นางสาวจีราวรรณ   
 วังขวา

นศ.ฝกประสบการณ การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ
ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

43 นางณัฐสุดา          
 ทาวเขื่อน

ครู ประชุมโครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

 สพม.ลป.ลพ.

44 นางนุชธิชา  ทินวงษ ครู ประชุมโครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

 สพม.ลป.ลพ.

45 นายวีระยุทธ         
 มณีวรรณ

ครู ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพ
แกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียน
ตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัด
ลําปาง

 สพม.ลป.ลพ.

46 นางวันเพ็ญ  กาจู ครู ประชุมจัดทํา (ราง) แผนการดําเนินงาน
ของเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษาแกนนํา สถานศึกษาแกนนํา

 สพม.ลป.ลพ.
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

47 นางกชพรรณ ยอดใจ ครู ประชุมจัดทํา (ราง) แผนการดําเนินงาน
ของเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษาแกนนํา สถานศึกษาแกนนํา

 สพม.ลป.ลพ.

48 นายสุวัฒน            
 ทาวเขื่อน

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา

 สพม.ลป.ลพ.
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ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายเสกสรรค        
 แสงศิวาพร

ผูอํานวยการ
สถานศึกษา

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 

   

√ โรงเรียน               
เมืองปานพัฒนวิทย

2 นายศุภวัตร รักวงค ครู การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               
เมืองปานพัฒนวิทย

3 นางนันธิตา วรรณเลิศ ครู การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               
เมืองปานพัฒนวิทย

4 นายวุฒิชัย ปราศรัย ครู การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               
เมืองปานพัฒนวิทย

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

5 นางขวัญหทัย         
 วุฒิการณ

ครู การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               
เมืองปานพัฒนวิทย

6 นางณัฏฐภัทร        
 ศรีเครือแกว

ครู การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               
เมืองปานพัฒนวิทย

7 นายดวงเดช          
 อาดยอแฮ

ครู การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               
เมืองปานพัฒนวิทย

8 นางสาวสายฝน      
 ปาเมืองมูล

ครู การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               
เมืองปานพัฒนวิทย
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

9 นายบุรินทร ทิพยชะ ครู การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               
เมืองปานพัฒนวิทย

10 นายกฤตติภูมิ         
 เขียวคําสุข

พนักงาน
ราชการ

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               
เมืองปานพัฒนวิทย

11 นางสาวสมฤดี       
 คงธนมณีโรจน

พนักงาน
ราชการ

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             
เมืองปานพัฒนวิทย

12 นายจักรพงษ         
 บานงาม

พนักงาน
ราชการ

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             
เมืองปานพัฒนวิทย



198

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

13 นายกฤษชาพศ      
 สองพิพรภา

พนักงาน
ราชการ

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             
เมืองปานพัฒนวิทย

14 นางสาวนัครินทร    
 รักเพื่อน

ธุรการ การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             
เมืองปานพัฒนวิทย

15 นางสาวจุฑาทิพย    
 ตอนรับ

ครูอัตราจาง การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             
เมืองปานพัฒนวิทย

16 นายณัชชานันท      
 สามสี

ครูอัตราจาง การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             
เมืองปานพัฒนวิทย
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

17 นางสาวพรทิพย     
 ขยันทํา

ครูพี่เลี้ยงเด็ก
พิการ

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             
เมืองปานพัฒนวิทย

การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ดานการ
จัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรู
นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน

√ คุรุสภา (รอเกียรติบัตร)

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ิ

√ สพฐ.และมูลนิธิศุภ
นิมิตรแหงประเทศไทย

การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา
และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา 
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - learning)

√ สพฐ.

ครูนางณาลัย รินฤทธิ์18
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางณาลัย รินฤทธิ์ ครู Project Management สําหรับ
ขาราชการระดับปฏิบัติการ

√ สํานักงานขาราชการ
และพลเรือน

กิจกรรมทางวิชาการเนื่องดวยโอกาส
งานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ.2564

√ สํานักงานเลขาคุรุสภา

หลักสูตรสมรรถนะครูสูมืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21

√ สพป.พิจิจตร เขต2

ความรูและลักษณะการเปนขาราชการที่ดี √ สพป.พิจิจตร เขต3

20 นางอุทุมพร           
 เกิดมงคล

ครู ความรูเกี่ยวกับ "กังหันน้ําไมใชไฟฟา" ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก

เรื่องGoogle Tools เพื่อการพัฒนางาน √ √ กศน.อําเภอดอนพุด 
จังหวัดสระบุรี

ความรูดานคุณธรรมศีลธรรมตามตัวชี้วัด
ของโครงการแบบOnline

√ โครงการสงเสริม
คุณธรรมศีลธรรมนํา
การศึกษา

ครูนางณัฏฐภัทร        
 ศรีเครือแกว

21

ครูวาที่รอยตรีคม       
 ทองประสม

19
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

21 นางณัฏฐภัทร        
 ศรีเครือแกว

ครู ความรูเกี่ยวกับเรื่อง"สงกรานตจากอดีตสู
ปจจุบัน"เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต
 ปพ.ศ.2564

√ กศน.อําเภอดอนพุด 
จังหวัดสระบุรี

22 นางขวัญหทัย        
 วุฒิการณ

ครู การประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

การเรียนรูกัญชา และกัญชงอยางชาด
ฉลาดสําหรับประชาชน

√ กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรขาราชการ √ สุจริตไทย
24 นางดุจดาว           

 ตะเขื่อนแกว
ครู การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
√ กศน.อําเภอดอนพุด 

จังหวัดสระบุรี

พนักงาน
ราชการ

นายกฤษชาพศ      
 สองพิพรภา

23
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

2.การประชุมจัดทํา (ราง) แผนการ
ดําเนินงานของเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา

√ √ √
สพม.ลปลพ

3.วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาตําแหนงรอง
ผูอํานวยการ

√ √ √ √
สพม.ลปลพ

4.เปนคณะกรรมการดําเนินงาน“การ
ประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ
ออนไลน”

√ √

เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพ       
การจัดมัธยมศึกษา
จังหวัดลําปาง รวมกับ
 สพม.ลปลพ

2 นางเครือวัลย หมอยา ครู 1.การประชุมจัดทํา (ราง) แผนการ
ดําเนินงานของเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา

√ √ √
สพม.ลปลพ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

วาที่ ร.ต.เฉลิมศักดิ์  
 นนทมาลย

1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

3 นายอุดมศักดิ์        
 แสนจิตต

ครู 1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

4 นางสาวปานฤทัย    
 นุชบานปา

ครู 1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

5 นางขวัญณภัทร     
 พันอินทร

ครู 1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

6 นางสาวปยะณัฐ     
 นันทการณ

ครู 1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

7 นางกัญกมล ศรีจันทร ครู 1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

2.การอบรมพัฒนาการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน √

สพม.ลปลพ

ครูนายปฐมพงษ         
 ธรรมลังกา

8
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  (1)    
 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี
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บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1.โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
ใหญ และบุคลากรทางการลูกเสือ √

สพม.ลปลพ รวมกับ
สโมสรลูกเสือ          
 นครเขลางค

2.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

3.การประชุมจัดทํา (ราง) แผนการ
ดําเนินงานของเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา

√ √ √
สพม.ลปลพ

1.การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ
ขั้นความรูทั่วไป และขั้นความรูเบื้องตน 
(B.T.C)

√
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขต
ลําปาง

2.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

11 นางสาวสิริธันวา สีทา พนักงาน
ราชการ

1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

นายไกรวุฒิ           
 ชัยมงคลกุล

10

ครูนายอภิวัฒน          
 อภิวงคงาม

9

ครู
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  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1.การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ
ขั้นความรูทั่วไป และขั้นความรูเบื้องตน 
(B.T.C)

√
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขต
ลําปาง

2.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ
 Online

√ √ √ √
สหวิทยาเขตบุญวาทย 

ครูอัตราจางนางสาวปทิตตา      
 ปญญากุล

12
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นางพิรณาญ   ทีโม ครู คศ.3

การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษาในรูปแบบประชุมทางไกล

 ป.ป.ช. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อ
สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการโควิด-19

 สมศ.

2 นางวารี               
 ลาภจรัสแสงโรจน

ครู คศ.2 การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
ผูเรียนภาษาอังกฤษ

 บ.อักษรเอ็ดดูเคชั่น 
จํากัด

3 นายอรุชา ซาวหลา พนักงาน
ราชการ

อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
S.S.A.T.C

 สพม.ลป.ลพ

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

4 นางสาวศิริพร        
 แสงศิริ

ครู คศ.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ 
(EDIT) ขอสอบมาตรฐานและคูมือการ
ประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

 สพม.ลป.ลพ

5 นางศิริญญา วงศสุภา ครู คศ.3 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

 สพม.ลป.ลพ

6 นางอารีย  ใจคํา ครู คศ.3 อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
S.S.A.T.C

 สพม.ลป.ลพ

7 นางอัญชลี            
 พรภัทรนันท

ครู คศ.3 ยกระดับการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะผูเรียนภาษาอังกฤษ 6 ชั่วโมง

 อจท.

8 นายทักษดนัย        
 พรมมินทร

ครูอัตราจาง โครงการสงเสิมเวทีและประชาคมเพื่อการ
จัดทํารูปแบบแนนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
จังหวัดลําปาง

 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง



208

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1  นายสมบัติ  อุตรัตน ผูอํานวยการ
โรงเรียน

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

2 นายจําลอง ปาโกวงศ ครูชํานาญ
การพิเศษ

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

อบรมหลักสูตรการประเมินพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชนทั่ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต

/ สํานักงาน ป.ป.ช. 
และมหาวิทยาลัย   
ขอนแกน

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นายณัฐพงศ          
 วงศทองจันทร

3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมือ
อาชีพ ดานการจัดการเรียนรูยุคใหม โดย
ใชแหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนและเทคโนโลยี
เปนฐาน เนื่องในวันครูครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

/ คุรุสภา 

อบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัล
ทรงคุณคา สพฐ. ( OBEC Awards )

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

อบรมการสอนภาษาไทยออนไลน ใน
ศตวรรษที่ 21

/ สมาคมครูภาษาไทย
แหงประเทศไทย

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563  ( 
PLC : Professional Learning

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นายณัฐพงศ          
 วงศทองจันทร

ตอ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางแสงนภา  ใจเย็น4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัล
ทรงคุณคา สพฐ. ( OBEC Awards )

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

/ มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย รวมกับ 
สพฐ.

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธึการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21)

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

5 นางนัยนภัค  หวังใจ ครูชํานาญการ กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

6 นางพงษพิศ เชื้อสาร ครูชํานาญการ กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563    
 PLC : Professional Learning

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางแสงนภา  ใจเย็นตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

กิจกรรมการศึกษาและทดสอบความรู
ออนไลน เรื่อง วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

/

ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอตา
พระยา จังหวัดสระแกว

การศึกษาออนไลนและการทดสอบความรู 
เรื่อง การเรียนรูกัญชาและกัญชงอยาง
ชาญฉลาดสําหรับประชาชน

/ กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

การเรียนรูผานระบบออนไลนการเตรียม
ความพรอมรับการประเมิน PISA 2021 
ดวยระบบPISA-Style Online Testing

/ / สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญการนางพงษพิศ เชื้อสารตอ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวเนตรแกว    
 เปรโต

7
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

8 นางนุสริน  อุบลศรี ครูชํานาญ
การพิเศษ

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

ตอ นางนุสริน  อุบลศรี ครูชํานาญ
การพิเศษ

การเรียนรูผานระบบออนไลนการเตรียม
ความพรอมรับการประเมิน PISA 2021 
ดวยระบบPISA-Style Online Testing

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

อบรมจิตอาสาสวดมนตตานโควิต / ชมรมพุทธศาสตรสากล
10 นางสาววีณา         

 แกวดวง
ครูชํานาญการ กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

นางทรงลักษณ  ชาว
ผาขาว

9

ครูชํานาญการนางทิชากร  สุขยืน11
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธึการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21)

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธึการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21)

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

13 นายศุภกิจ ไชยรินทร ครูชํานาญการ กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

14 นายณัฐภัทร ใจหมั้น พนักงาน
ราชการ

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

ครูชํานาญการนางสาวกันคฤทัย 
กุลศรีวรินทร

12
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

15 นายธีรพงศ  สุขโจม ครูอัตราจาง กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

16 นายพัลดนัย  ชัยยา ครูอัตราจาง กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning 
Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 
 แมทะพัฒนศึกษา

อบรมขั้นความรูชั้นสูง A.T.C  ลูกเสือ
สามัญรุนใหญ

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครูอัตราจางนายณรงคฤทธิ์     
อินทะ

17
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นางกรรณิการ        
 บุตรพิชัย

ครู คศ.3 เขารวมประชุมโครงการเพิ่มทักษะดาน
อาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมได
เรียนตอการศึกษาภาคบังคับ

 กศจ.ลําปาง

2 นายจํารัส ปนศรี ครู คศ.3 เขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาส
งานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564         
(รูปแบบออนไลน)

 คุรุสภา

1. เขารวมโครงการ STRONG - จิต
พอเพียงตานทุจริต กิจกรรมสรางเยาวชน 
Anti-Corruption Keaders

 ปปช.จังหวัดลําปาง

2. เปนครูผูสงเสริมการเรียนรู หัวขอ "การ
เปนพลเมืองอินเตอรเน็ตอยางมี ความ
รับผิดชอบ"

 DTAC

4 นายสุธรรม ปนสวย ครู คศ.3 อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญและ
บุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรูชั้นสูง
(S.S.A.T.C)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครู คศ.3นางสราดา สุขพัน3

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

5 นายนภาพล  บุญมั่น ครู คศ.3 เขารวมโครงการสงเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตน
สังกัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 สมศ

6 นางคําสุข             
 ดวงประสิทธิ์

ครู คศ.3 ประชุมออนไลน เรื่อง การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ป
การศึกษา 2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

7 นางสาวอรพิม        
 เพิ่มสมัคร

ครู คศ.3 1. หลักสูตรการอบรมวัยรุนและเยาวชน
จังหวัดลําปาง

 สธ.จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวอรพิม        
 เพิ่มสมัคร

ครู คศ.3 2. เขารวมประชุมเสริมสรางความเขมแข็ง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ตาม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประจําป 2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

8 นายอนุสรณ สุขยืน ครู คศ.2 อบรมการดําเนินการตามเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

9 นางพิสมัย ศรีสุขา ครู คศ.2 อบรมการดําเนินการตามเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

10 นางวันวิสา แสนปง ครู คศ.2 อบรมการดําเนินการตามเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

11 นายรณชัย            
 แกวในชุมภูทอง

ครู คศ.2 อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญและ
บุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรูชั้นสูง
(S.S.A.T.C)

 สพม.ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. เขารวมโครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน
สนับสนุนการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย

 ม.ราชภัฏลําปาง

2. ประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ประจําป 2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3. อบรมโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 
(OBEC AWARDS)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

4. สัมมนาศึกษาดูงานดานพลังงานและ
จัดทําแผนพลังงาน โรงเรียนพลังงานชุมชน
 ป 2564

 กระทรวงพลังงาน

ครูนายภัทรพงศ         
  จําปาวัน

12
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

13 นายนรินทร สายเทพ ครูพิเศษ สัมมนาศึกษาดูงานดานพลังงานและจัดทํา
แผนพลังงาน โรงเรียนพลังงานชุมชน ป 
2564

 กระทรวงพลังงาน 

1. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนยพัฒนาการ
จัดการเรียนรูสังคมศึกษา ฯ จังหวัดลําปาง
 ศูนยพัฒนาการเรียนรูอาเซียนศึกษา
จังหวัดลําปาง และศูนยสงเสริมคุณธรรม
จังหวัดลําปาง

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2. สัมมนาศึกษาดูงานดานพลังงานและ
จัดทําแผนพลังงาน โรงเรียนพลังงานชุมชน
 ป 2564

 กระทรวงพลังงาน 

ครูพิเศษนางสาวมนทิกา      
 อินถา

14
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นางสาวสราเนตร    
 ยนทะวงศ

ครูอัตราจาง 1. การฝกอบรมขั้นความรูชั้นสูง ประเภท
ลูกเสือลูกเสือสามัญรุนใหญ

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2 นางสาวไอระดา     
 ชะนะดี

ครูอัตราจาง 1. โครงการเจลลางมือปลอดภัย หางไกล
เชื้อไวราย

ม.ธรรมศาสตรลําปาง

1. หลักสูตร “ยกระดับการจัดการเรียนรู 
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูเรียน
ภาษาอังกฤษ”(ระดับมัธยมศึกษา)

 บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น
 จํากัด (มหาชน)

2. อบรมหลักสูตร “Getting  CAMBRIDGE  
UNIVERSITY PRESS

3.หลักสูตร “เตรียมพรอมทักษะดิจิทัล 
สําหรับอาจารยในยุค New Normal”

 Center for effective 
learning and 
teaching Learning 
Institute

4 นางสาวรุจิธร ศรีวิชัย ครู 1. โครงการเจลลางมือปลอดภัยหางไกล
เชื้อไวรัส

 ม.ธรรมศาสตรลําปาง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ครูนางสาวนันทินี       
สายอุปราช

3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

5 นางสาวณัฐธิดา  
สายเครือมอย

ครูอัตราจาง 1. การฝกอบรมขั้นความรูชั้นสูง ประเภท
ลูกเสือลูกเสือสามัญรุนใหญ

 สพม.ลําปาง ลําพูน

6 นางสาวพันธิตรา     
 เปงนวล

พนักงานราชการ1. การฝกอบรมขั้นความรูชั้นสูง ประเภท
ลูกเสือลูกเสือสามัญรุนใหญ

 สพม.ลําปาง ลําพูน

7 นางวิภาพร สิทธิกัน ครู การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ม.ราชภัฏกําแพงเพชร

1. ฝกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา  มณฑลทหารบกที่ 32

2. ประชุมเชิงปฎิบัติการการฝกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 3

 มณฑลทหารบกที่ 32

1. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครู ม. 1-3

 สพฐ.รวมกับ สสวท.

2. สงเสริมความเขมแข็งทางจิตปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

 สาธารสุขอําเภอแมพริก

3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรทาง
การศึกษา

  สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวอําไพ รังนอย9

ครูนางสาวพรทิพย      
โพธาชัย

8
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. นําเสนองานวิจัย TSQP2  โรงเรียนแมพริกวิทยา

2. โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่น

 โรงเรียนแมพริกวิทยา

1. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวนสําหรับครูมัธยมศึกษา    
 ปที่ 1-3

 สพฐ.

2. เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65  (รูปแบบ
ออนไลน)

 คุรุสภา

1. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวนสําหรับครูมัธยมศึกษา    
 ปที่ 1-3

 สพฐ. รวมกับ สสวท.

2. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวนสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6

 สพฐ. รวมกับ สสวท.

ครูนางสาววัลยา         
 แกวนอย

12

ครูนางณิชพันธ         
 อินทรียสังวร

10

ครูนางสาวกุลธิดา       
 หลามะณี

11
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาววัลยา         
 แกวนอย

ครู 3. อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย

 สพฐ.



224

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะ 3 ป)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) และการวิเคราะหการ
ออกแบบการสรางแบบทดสอบ (Test  
Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การศึกษาออนไลนและการทดสอบความรู 
เรื่อง “การเรียนรูกัญชา และกัญชงอยาง   
   ชาญฉลองสําหรับประชาชน” ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงาน
วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2564 (รูปแบบ
ออนไลน)

 คุรุสภา

1 นายถนอม            
อุปวัฒนานัท

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะ 3 ป)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ
วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการ
วิเคราะหการออกแบบการสราง
แบบทดสอบ   (Test  Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะ 3 ป)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ
วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการ
วิเคราะหการออกแบบการสราง
แบบทดสอบ   (Test  Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

2 นายกฤษฎา          
มณีเชษฐา

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

3 นายสมบัติ            
จันทรสุริยะ

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา           
(ระยะ 3 ป)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)c]และการ
วิเคราะหการออกแบบการสราง
แบบทดสอบ(Test Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ผานการประเมินการพัฒนาตนเองดวยการ
ทําแบบทดสอบผานระบบออนไลน เรื่อง 
งานวิจัยในชั้นเรียน (ออนไลน)

 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
สพม.เขต 8

ผานการทดสอบความรูเบื้องตน เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning (ออนไลน)

 โรงเรียนบานหนองกุง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ครูนางสาวอันธิกา       
  มีเพียร

4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการประเมินผลการพัฒนาตนเองผาน
ระบบออนไลน เรื่อง การวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียน (ออนไลน)

 สพป.ตาก 
เขต 1

ผานการทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 
(CAR:Classroom Active Research) 
(ออนไลน)

 โรงเรียนหนองรี
ประชานิมิต
สพม.เขต 8

ผานการทดสอบออนไลน เรื่อง ความรู
เกี่ยวกับคุรุสภา สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ออนไลน)

 ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช

ผานการทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน)

 โรงเรียนชะแลนิมิต
วิทยา สพม.เขต 16

นางสาวอันธิกา       
  มีเพียร

ตอ ครู
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการทดสอบประเมินออนไลน เรื่อง 
English Idioms (ออนไลน)

 โรงเรียนบานซับสีทอง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ผานการทดสอบวัดความรู เรื่อง ICT 
Literacy ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
(ออนไลน)

 โรงเรียนสารคาม
พิทยาคม สพม.เขต 26

ผานการทดสอบความรู เรื่อง วิทยาศาสตร
กับการแกปญหา (ออนไลน)

 โรงเรียนบานสวนอุดม
วิทยา สพป.ชลบุรี เขต1

5 นายชนชนกร คําตื้อ ครู การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)และการ
วิเคราะหการออกแบบการสราง
แบบทดสอบ(Test Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

6 นายนิรันทร          
ศรีไชยพงศ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะ 3 ป)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูนางสาวอันธิกา       
  มีเพียร

ตอ
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สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ
วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการ
วิเคราะหการออกแบบการสราง
แบบทดสอบ   (Test  Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การศึกษาออนไลนและการทดสอบความรู 
เรื่อง “การเรียนรูกัญชา และกัญชงอยาง   
   ชาญฉลองสําหรับประชาชน” ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3  Coding Online for Grade 7-9 
Teacher (C4T-8)

 (สสวท.)

ครูนายนิรันทร          
ศรีไชยพงศ

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 สพฐ

การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการ  จบการศึกษา 
และการใหบริการ ขอมูลทางการศึกษา
สําหรับ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning)

 สํานักทดสอบทางการ 
ศึกษาสํานักงาน 
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงาน
วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2564 (รูปแบบ
ออนไลน)

 คุรุสภา 

ครูนายนิรันทร          
ศรีไชยพงศ

ตอ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวด
โครงงานคุณธรรม การสรางความดีดวย
โครงงานคุณธรรม "ปลูกจิตสํานึกความ
ซื่อสัตยสุจริต จิตมีคุณธรรมจริยธรรม สืบ
สานพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 นอม
นําบนพื้นฐานแหงความพอเพียง"

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา
 จ.ลําปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนา
การการจัดการศึกษา (23-24 ต.ค. 2563)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา
 จ.ลําปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนา
การการจัดการศึกษา (13 พ.ย. 2563)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา
 จ.ลําปาง

ครูนางสาวนิภาพร      
 เขียวออน

7
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(6) 
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การสรางความรูสึกดีใหตนเอง  อบรมออนไลน 
แพลตฟอรมเพื่อการ
เรียนออนไลนตลอด
ชีวิตกระทรวง
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พัฒนา
รายวิชาโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
https://thaimooc.org
/

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะหผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O – NET)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา
 จ.ลําปาง

นางสาวนิภาพร      
 เขียวออน

ตอ ครู
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การวิเคราะหการออกแบบการสราง
แบบทดสอบ (Test Blueprint)”

 องคกรสาธารณะ
ประโยชน จังหวัด
ลําปาง ณ  โรงแรมรี
เจนท ลอดจ จ. ลําปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนสรุป
บทเรียน การจัดการเรียนการสอนเพศวิถี
ศึกษาในโรงเรียน

 อบรมออนไลน 
สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) 
www.iadth.com

การอบรมแนวทางการยกระดับ GPAS 5 
Steps สูการพัฒนานวัตกรรม 
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ระดับชั้น
มัธยมศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 สงคลิปวีดีโอรวม
แขงขัน

ครูนางสาวนิภาพร      
 เขียวออน

ตอ
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเขารวมแขงขันทักษะการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) ในกิจกรรม
เปดกลองชอลก ปที่ 18 “Lifelong 
Learning เพราะการเรียนรูไมมีที่สิ้นสุด” 
ประจําปการศึกษา 2563

 หองเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย

การอบรมการใชโปรแกรมขอสอบระบบ
ออนไลน

 หองปฏิบัติการชีววิทยา
 โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี จังหวัดลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
ผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการ
เรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง 
ครั้งที่ 2

 ระบบออนไลน 
โรงเรียนวัดอางทอง 
(อางทองพิทยาคาร) 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมทรสาคร

ครูนางสาวนิภาพร      
 เขียวออน

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การทดสอบออนไลน เรื่อง จิตวิทยา
สําหรับครู ผานเกณฑรอยละ 80

 คุรุสภา ออนไลน 
https://sites.google.
com/kurupatana.ac.
th/wankru64/ และกู
เกิลคลาสรูม 
https://classroom.go
ogle.com/u/1/c/MjU
1NjUwNDY1MjQw

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
ดานการจัดการเรียนรูยุคใหมโดยใชแหลง
เรียนรูนอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน
 The Development Learning 
Competency for Thai Professional 
Teachers by Using Learning 
Resource and Information 
Communication Technology

 ออนไลน www.วันครู.
com

ครูนางสาวนิภาพร      
 เขียวออน

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

รหัสหลักสูตร 639181001 เนื่องในงานวัน
ครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

 โรงเรียนศรีเทพประชา
สรรค จังหวัดเพชรบูรณ

เขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาส
งานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบ
ออนไลน)



เขารวมศึกษาดูงานโรงเรียนศรีเทพประชา
สรรค จังหวัดเพชรบูรณ



การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  โรงเรียนแมเมาะวิทยา
ระบบการเรียนออนไลนในบทเรียนความ
เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
ประสิทธิภาพ

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ิ ิ ั

PLCโครงการกอสรางศูนยถายทอด
เทคโนโลยี

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

8 นายสมบูรณ          
    พงษจะโปะ

ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ

พิเศษ

ครูนางสาวนิภาพร      
 เขียวออน

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ3ป) 
23-25 ต.ค. 2563

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) 30 พ.ย. 2563

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ3ป)      
  1 ธ.ค. 2563

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมโครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประจําป 2564 22 ธ.ค. 2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

10 นางสาวอัจฉิมา       
 พันธุอราม

ครูผูชวย อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

9 นางภาวี  อุนจิตร ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมการวิเคราะหผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 
และการวิเคราะหการออกแบบสราง
แบบทดสอบ (Test Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การรอบรมการใช Progam ขอสอบ  โรงเรียนบุญญาวาทย

การอบรมเชิงปฏับติการโครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ การเตรียมความพรอม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
อยางเขมขน ตําแหนงครูผูชวย

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

การอบรรมขยายผลองคความรูทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไป
ยังโรงเรียน ระดับมัธยมตอนปลาย สาขา
เคมี

 โรงเรียนบลําปางกัล
ยานี

อบรมออนไลนหลักสูตรออนไลน
ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 
1 ( AI for Schools level 1)

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครูผูชวยนางสาวอัจฉิมา       
 พันธุอราม

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

11 นางณิชกานต         
    ทิพระหา

ครูชํานาญ
การพิเศษ

การอบรรมขยายผลองคความรูทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไป
ยังโรงเรียน ระดับมัธยมตอนปลาย สาขา
ชีววิทยา

 โรงเรียนบลําปาง
กัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 
ประจําป 2564

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ิ ศ

 สํานัการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู
ครูผูสอนภาษาตางประเทศ สังกัด สพม.ลป
 ลพ แบบเนนงานปฏิบัติ (Task Based 
Learining)

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

12 นางาสวอมราวดี     
   กิกลิ้ง

ครูผูชวย
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมโครงการสัมมนาเยาวชนอาสารุนที่ ๗  แผนกประชาสัมพันธ 
เหมืองแมเมาะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O
 - NET) และการวิเคราะหการออกแบบ
การสรางแบบทดสอบ (Test Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมการใชโปรแกรมขอสอบระบบ
ออนไลน ณ หองเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จํานวน 20 
ชั่วโมง

 คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

13 นางสาวนุชจรีย  อุดม ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6 Coding Online Grade 10-12 
Teacher(C4T-9)

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับสถานบัน
สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 64

 สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อ
สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ C)VID-19 ประจําป
งบประมาณพ.ศ.2564

 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)

14 นางสาวสุกัญญา  
ไชยเหล

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 64

 สํานักงานเลขาธิการ   
 คุรุสภา

 ฝกอบรมผุกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ     
ขั้นความรูขั้นสูง

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 64

 สํานักงานเลขาธิการ   
 คุรุสภา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

17 นางตรีสุคนธ รักสนิท พนักงาน
ราชการ

 ฝกอบรมผุกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ      
 ขั้นความรูขั้นสูง

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

16 นางชนกนัทน         
 อุนอารมณ

ครู

15 นางสาวชุติชมกานต 
 บุญทา

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางตรีสุคนธ รักสนิท พนักงาน
ราชการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะหผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(ONet)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding Online Grade 7-9 Teacher 
(C4T-8)

 สพฐ.

การอบรมพัฒนาครูผูนิเทศผานระบบ 
Video Conference

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนพั  โรงเรียนแมเมาะวิทยา
อบรมการสรางเวปไซต  โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 สสวท.

18 นางสาวมะลิวัลย     
 ขวัญกิจศักดา

ครู

ครูผูชวยนางสาวปภัสสร      
 กาเขียว

19
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ตําแหนง ครูผูชวย

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที1่-3 
(Coding Online for Grade 7-9 
Teacher) (C4T-8)

 สสวท.

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนา
การการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยาครูอัตราจาง นางสาวเบญจมาศ  
    จงสัมฤทธิ์ดี

20

ครูผูชวยนางสาวปภัสสร      
 กาเขียว

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พื้นฐาน (O - NET) และการวิเคราะหการ
ออกแบบการสรางแบบทดสอบ (Test 
Blueprint

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ตอ  นางสาวเบญจมาศ  
    จงสัมฤทธิ์ดี

ครูอัตราจาง  เขารวมอบรมการใชโปรแกรมขอสอบ
ระบบออนไลน ณ หองเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

 เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พื้นฐาน (O - NET) และการวิเคราะหการ
ออกแบบการสรางแบบทดสอบ (Test 
Bl i t

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

 เขารวมอบรมการใชโปรแกรมขอสอบ
ระบบออนไลน ณ หองเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครู

 

21 นางสาวสุปราณี      
 คําแปง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

"เขารวมอบรมครูดวยระบบออนไลน
หลักสูตร ""หลักสูตรอบรมออนไลนการ
จัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณสําหรับครู
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding Online for 
Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)"

 สพฐ รวมกับ สสวท

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

 เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พื้นฐาน (O - NET) และการวิเคราะหการ
ออกแบบการสรางแบบทดสอบ (Test 
Blueprint

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

23 นางสาวสุรีรัตน       
 สุยะสืบ

ครูอัตราจาง การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
ผลองคความรูทางวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง 
ครั้งที่ 2

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

22 นางสาวศาริณี        
  ใจกันเงิน

ครูอัตราจาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวสุรีรัตน       
 สุยะสืบ

ครูอัตราจาง อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษา ปที่ 4-6 
Coding Online for Grade 10-12 
Teacher (C4T-9)

 สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
ใหญและบุคลากรทางการศึกษาทางการ
ลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET และการวิเคราะหการ
ออกแบบการสรางแบบทดสอบ Test 
Blueprint

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูนางสาวลักษิกา      
  เชวงศักดิ์โสภาคย

24
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวลักษิกา      
  เชวงศักดิ์โสภาคย

ครู  อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส
หลักสูตร 62037

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

25 นางสาวจิรพรรณ     
 ขระเขื่อน

ครู  การอบรมหลักสูตร การใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ 
(SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ

  ศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5

26 นางสาวรังษิยา       
 อินแถลง

ครู การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สําหรับบุคลากรในสถานศึกษา


 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมกับศูนยเฉพาะกิจ
คุมครองและชวยเหลือ
เด็กนักเรียน และ
มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-net และการวิเคราะหการสราง
แบบทดสอบ

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง เทคนิค
วิธีการสอนสังคมศึกษา โดยเนน
กระบวนการ Active learning เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา

 สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

28 นางณุภัทรณีย        
 พายัพสาย

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

29 นางพัชราภรณ       
  ทองสอาด

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

27 นางสาวมนทิชา      
 หลวงแปน

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

30 นางสาวมัญชรี        
 สนิทวงศ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

31 นายสันษร  วรรณ
แกว

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

32 นายธนากร  ทํามาตา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

33 นางสุริฉาย  มีเลข ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขาย

 โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณและโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี

การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

35 นางสาวจีรณัฐ        
  เมืองมั่งคั่ง

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

34 นายธนพงษ           
 อภิวงคงาม

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

 อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมสราง
ศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

  ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง

ประชุม โครงการอบรมการดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะ
แนวใหม( ว21/2560 )

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-Net

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนอมนําพระ
บรมราโชบายดานการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ 10

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

37  นางสิริลักษณ        
 สิทธิเทียนชัย

ครู

36 นางทัดทรวง          
  เตชะแกว

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

38 นายปุณภพ  มาปลูก ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

39 นางสาวรติญา        
 พงสุภา

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

40 นางสาวภัทราวดี     
  ไชยยา

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

41 นางศิริลักษณ         
 จอมวิชัยยา

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

42 นายกุลสุขพัชร       
 พงศกิจรักษ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

43 นางจันทรฉาย  สุขยิ่ง ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

44 นายรตนพงษ         
 ปนติสวัสดิ์

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

45 นายคุณากร  แกวเทพ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

46 นางสาววราภรณ     
  อุพิริ

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายเสนีย             
 จินตกสิกรรม

ครู บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวาง
ตนของคนทํางาน และการจัดพิธีการอยาง
มืออาชีพ

✓ ชมรมพัฒนา
บุคลิกภาพและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย

2 นางจันทกานต       
  ดวงมาลา

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร
อาชีพที่เหมาะสมนําไปสูการปฏิบัติของ
สถานศึกษา

✓ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู
ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

✓ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู
ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

✓

4 นางสาวศิรินาถ  
สิทธิการ

พนักงาน
ราชการ

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู
ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

✓

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ครูผูชวยนายภาคภูมิ           
 มั่นประสงค

3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การทดสอบวัดความรูดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เรื่องความรูดานศิลปะ
(ทัศนศิลป)

✓ โรงเรียนตาคลีประชา
สรรค

การทดสอบวัดความรูดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เรื่องกิจกรรมสงเสริมการ
อานออนไลน"วันมาฆบูชา"

✓ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตคลอง
สามวา

6 นายภาคภูมิ  มั่น
ประสงค

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 
ประจําป 2564

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

นางสาวษมาภรณ    
 สายวงศปญญา

5



256

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

หลักสูตรการเสริมสรางความเขมแข็งใน
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ดานการจบ
การศึกษาและใหบริการขอมูลทาง
การศึกษา สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

√ √ √ √ √ สํานักงานการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน

เจตคติและจริยธรรมสําหรับขาราชการ √ √ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ

ศึการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research: CAR)

√ √ √ √ √ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8

การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา √ √ √ √ √ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8

English Day Camp 2020 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

MEP English Camp 2020 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางสาวสุภานัน      
 ปญญาใหญ

1

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

นางวราภรณ          
 ชางวิเศษ

2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม
LKS. SMART School Modelใน
สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรมLKS. 
SMART School Modelในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 ็Halloween Celebration √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

MEP English Camp √ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางวราภรณ          
 ชางวิเศษ

ตอ

ครูชํานาญการนางศิริธร จะวรรณา3
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

English Day Camp √ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสออนไลน 
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2564 หัวขอ PDPA:
 Personal Data Protection Act

√ เอเอฟเอส (AFS 
Intercultural 
Programs)

Webinar Workshop Online: 
Methodology and Activities for Thai 
High School

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)

การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
 Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน
 ปการศึกษา 2563

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญการนางศิริธร จะวรรณาตอ
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จริยธรรม 
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

Help your students learn 
independently in and out of the 
classroom #2

√ Oxford University 
Press

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล 
(New Normal Life and Digital 

)

√ มหาวิทยาลัยเกษตร    
 ศาสตร

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

√ วิทยาลัยสารพัดชาง
ชุมพร

อบรมเชิงปฎิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรม l k s smart school model √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมวิจัยในชั้นเรียน (นวัตกรรม ) โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5 นางกฤติยา           
   เกียรติเสวี

ครู 1.  การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรมLSK 
SMART School Model  ในสถานศึกษา 
(PLC)  จํานวน  3 ชั่วโมง  (30 พ.ย.64)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางศิริธร จะวรรณาตอ

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางพรพรรณ         
  ไชยเมือง

4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
นวัตกรรม L.S.K SMART School Model
  ในสถานศึกษา (PLC)  จํานวน  3 ชั่วโมง 
 (30 พ.ย.64)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

3.  อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)  PLC  จํานวน   6 ชั่วโมง  (6 
ก. พ.64)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

4.  อบรมในหัวขอ  Methology  and  
Activities  for  Thai High School (20 
ก. พ.65)

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ   (พว.)

5. อบรมโปรแกรมตรวจขอสอบอัตโนมัติ 
และ Book Mark เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางดานการวัดและประเมินผล (5 ม.ีค.64)

√ กลุมงานวัดผล 
ประเมินผล และ
ทะเบียน ฝายวิชาการ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางกฤติยา           
   เกียรติเสวี

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชนวัตกรรม
 L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชนวัตกรรม
 L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√ √ √ √ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางวิไล  มังจักร6

 ครูชํานาญการนางสาวเบญจมาศ 
นวลอนงค

7
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมการใชงานของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบ และวิเคราะหขอสอบ
อัตโนมัติ

√ √ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด
ประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

√ √ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การเขาอบรม “หลักสูตรการเสริมสราง
ความเขมแข็งในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศดานการจบการศึกษาและการ
ใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-learning)”

√ √ √ √ √ √ √ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. Shape the Future together: 
Learningand Assessment

√ Oxford University 
Press

2. Aim High √ Oxford University 
Press

 ครูชํานาญการนางสาวเบญจมาศ   
  นวลอนงค

ตอ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางมยุรี  ทาวศรีชัย8
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

3. Shine On √ Oxford University 
Press

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LSK 
Smart School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม
 LSK Smart School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

6. Methodology and Activities for 
Thai High School

√ Patanakhunnapabh
wichakarn

7. Help Your Students Learn 
Independently In and Out of the 
Classroom

√ Oxford University 
Press

9 นางสาวรุงนภา 
ถนอมรอด

ครู ชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LSK 
Smart School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางมยุรี  ทาวศรีชัยตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
LSK Smart School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน

√ สพม.ลําปางลําพูน

หลักสูตรอบรมเตรียมความพรอมในการ
เปนวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลครั้งที่ 1
 สาขาวิชาคณิตศาสตร

√ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LSK 
Smart School Model

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
LSK Smart School Model

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

MEP English Camp √ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางสาวสุวรีย         
 ศิริวรรณ

10

ครู ชํานาญการนางสาวรุงนภา 
ถนอมรอด

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยหลักสูตร
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลง

สพฐ.

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

English Day Camp 2020 √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
อบรมเชิงปฎิบัติการ Methodology and 
Activities for Thai High School

สพม.ลําปางลําพูน

การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
 Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน
 ปการศึกษา 2563

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

11 นางสาวศศลักษณ    
  เครือนันตา

ครู ชํานาญการ อบรมระบบบริหารจัดการ Museum Pool
 For Smart Museum

สวทช.

ครูนางสาวสุวรีย         
 ศิริวรรณ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LSK 
Smart School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
LSK Smart School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาป 1-3

√ สพฐ.

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาป 4-6

√ สพฐ.

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางสาวศศลักษณ    
  เครือนันตา

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมและเสวนา Online หัวขอปลุก
พลังการอานดวยพระราชนิพนธ และมรกต
 รักอันล้ําคา คะนึงหาไมสิ้นสุด พระราช
นิพนธแปลเลมลาสุดในสมเด็จพระกนิษฐา
ธราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

√ บริษัทนามมีบุคส จํากัด

การเรียนออนไลนหลักสูตรชีวิตวิถีใหมและ
ความฉลาดทางดิจิทัล

√ มหาวิทยาลัยเกษตร    
 ศาสตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART SCHOOL MODEL ใน
สถานศึกษา (PLC)

   √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมนวัตกรรม L.K.S SMART
 SCHOOL MODEL ในสถานศึกษา

  √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

13 นางสาววิลาวัลย     
  ทะวะดี

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART SCHOOL MODEL ใน
สถานศึกษา (PLC)

   √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางสาวศศลักษณ    
  เครือนันตา

ตอ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นายธีรพันธ  ปงแกว12
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาววิลาวัลย     
  ทะวะดี

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมนวัตกรรม L.K.S SMART
 SCHOOL MODEL ในสถานศึกษา

  √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART SCHOOL MODEL ใน
สถานศึกษา (PLC)

   √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมนวัตกรรม L.K.S SMART
 SCHOOL MODEL ในสถานศึกษา

  √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART SCHOOL MODEL ใน
สถานศึกษา (PLC)

   √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมนวัตกรรม L.K.S SMART
 SCHOOL MODEL ในสถานศึกษา

  √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนายอมรเทพ ฝนชมภู14

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางอัญชญา  ตะนา15
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

Total Solution Webinar Shine On! √ √ Oxford University 
Press

การอบรมเชิงปฎิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Methodology and Activities for Thai 
High School

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

การอบรมเชิงปฎิบัติการการใชนวัตกรรม 
LKS SMART School Model(PLC) ใน
สถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

17 นางสาววิภาวี แตมไว ครูผูชวย  นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมคายพัฒนา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความ
เปนหนึ่ง รุนที่ 24 ณ เดอะไพน รีสอรท จ.
ปทุมธานี

√ √  -กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 
โดยสํานักงานโครงการ
 TO BE NUMBER 
ONE

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวปญชาน      
 รินงาว

16



270

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

นํานักเรียนเขารวการแขงกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติ เขตการแขงขันที่ 5 จ.
พะเยา

√ √  -สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพะเยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S
 SMART School Model

√ √ √ √  - โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model

√ √ √ √  -โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเยาวชนตนแบบเกงและคนดี TO BE
 NUMBER ONE ระดับจังหวัด

√ √  -สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ลําปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมและ
พัฒนา อยางเขม ตําแหนงครูผูชวย Iณ 
กัซซัน ขุนตาน กอลฟ แอนด รีสอรท 
จังหวัดลําพูน

√ √ -สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนางสาววิภาวี แตมไวตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
(นวัตกรรม)

√ √ √  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

นํานักเรียนเขารวการแขงกีฬานักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน จ.ลําปาง ครั้งที่ 8
 ป 2563

√ √  -สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง

นํานักเรียนระดับชั้น ม.2 จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาฯ ณ อุทยานแหงชาติแจซอน จ.
ลําปาง

√ √  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

นํานักเรียนเขารวมอบรมพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพเครือขาย/ชมรม/สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE

√ √  -สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ลําปาง

 นํานักเรียนเขารวมประกวดการ
ดําเนินงานของจังหวัด อําเภอ และชมรม 
TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมดิเอ็ม
เพรส จ.เชียงใหม

√ √  -กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 
โดยสํานักงานโครงการ
 TO BE NUMBER 
ONE

ครูผูชวยนางสาววิภาวี แตมไวตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาววิภาวี แตมไว ครูผูชวย ไดเขารวมกิจกรรม การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practlce) 
นวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 
2563

√ √ √ สพม ลําปาง ลําพูน

การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

√

การอบรมเชิงปฎิบัติการการใชนวัตกรรม 
LKS SMART School Model(PLC) ใน
สถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S
 SMART School Model

√ √ √ √  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย

√ มูลนิธิศุภนิมิตร

ครู ชํานาญการนางระวิวรรณ ภักดี18
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

√

การอบรมเชิงปฎิบัติการการใชนวัตกรรม 
LKS SMART School Model(PLC) ใน
สถานศึกษา

√

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S
 SMART School Model

√

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย

√

20 นางวีณา              
  ศิรประภาศิริ

ครู ชํานาญการ การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

√

ครูนางสาวสกุลรัตน     
 หอมแกนจันทร

19
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฎิบัติการการใชนวัตกรรม 
LKS SMART School Model(PLC) ใน
สถานศึกษา

√

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S
 SMART School Model

√

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย

√ √

21 นางสาวสุปราณี      
 กาศเกษม

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S
 SMART School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศิลปะ
พื้นบานตานทุจริต

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S
 SMART School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฎิบัติการการใชนวัตกรรม 
LKS SMART School Model(PLC) ใน
สถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางวีณา              
  ศิรประภาศิริ

ตอ

ครูผูชวยนางวรรณกมล        
    ศุภวิมุติ

22
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย

√ มูลนิธิศุภนิมิตรแหง
ประเทศไทย

23 นายนิรันดร หมื่นสุข ผูอํานวยการ
โรงเรียน

วิทยากรกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู 
การพัฒนาวิชาชีพครู ตามเกณฑ OBEC 
AWARDS

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Total Solution Webinar Shine On! √ √ Oxford University 
Press

การอบรมเชิงปฎิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Methodology and Activities for Thai 
High School

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

ครูนางจงกลณี           
 ภักดีเจริญ

24

ครูผูชวยนางวรรณกมล        
  ศุภวิมุติ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฎิบัติการการใชนวัตกรรม 
LKS SMART School Model(PLC) ใน
สถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Help Your Students Learn 
Independently In and Out of the 
Classroom #2

√ Oxford University 
Press

 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน
 เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางจงกลณี           
 ภักดีเจริญ

ตอ

ครูชํานาญการนางนิชานันท  เมฆศิริ25
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ √ √ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับ มูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

 อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
(นวัตกรรม)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 วิทยากรคาย “MEP English Day Camp
 2020”

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางนิชานันท เมฆศิริตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมกิจกรรมการประกวดที่เปนเลิศ 
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมการสอน
ออนไลน

√ √ √ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ 

เครือขายสงเสรอม
ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปางและ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู

เขารวมโครงการสรางและพัฒนาเครือขาย
เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตอน
เครือขายสัมพันธ

√ √ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง

นําเสนอผลงานโครงการชมรม ทูบีนัมเบอร
วัน โรงเรียนลําปางกัลยาณี เมืองทองธานี

ชมรม ทูบีนัมเบอรวัน

ครูชํานาญการนางนิชานันท  เมฆศิริตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมประชุมเครือขาย TO BE NUMBER
 ONE จังหวัดลําปาง พิจารณา IDOL 
2021จังหวัดลําปาง

√ √ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําปาง

อบรมพัฒนาคุณวิจัยในชั้นเรียน และวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู (นวัตกรรม )

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเยาวชน
ตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL ระดับจังหวัด

√ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติวิทยาเขต
ลําปาง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ลําปาง

การจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณ
สําหรับครูมัธยมที่ 1-3

√ √ √ สพฐ.สถาบันสงเสริม
การสอน วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ครูชํานาญการนางนิชานันท  เมฆศิริตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณ
สําหรับครูมัธยมที่ 4-6

√ √ สพฐ.สถาบันสงเสริม
การสอน วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

นําเสนอผลงานโครงการชมรม ทูบีนัมเบอร
วัน โรงเรียนลําปางกัลยาณีโรงแรมดิเอม
เพลสเชียงใหม

√ √ ชมรม ทูบีนัเบอรวัน

หลักสูตรออนไลนวีใหมและความฉลาด 
ทางดิจิทัล (New Normal Life and 
Digital Quotient)

√ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร

เขารวมโครงการสงเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความรวมมือกับหนวยงาน ตน
สังกัดเพื่อสรางความรู ความเขาใจ 
งบประมาณ 2564

√ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการ (สมศ.)

ครูชํานาญการนางนิชานันท  เมฆศิริตอ

   ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจ26
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 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมในการเสวนาและรับฟงความ
คิดเห็น เรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย สูการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พารค กรุงเทพมหานคร

√ สํานักเลขาธิการสภา
การศึกษา

เขารวมอบรมการพูดสุนทรพจนเพื่อวัน
คุมครองโลก (The Speech on Earth 
Day)

√ โครงการประกวด
สุนทรพจนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก
Change the World 
Speech Contest

การอบรมเชิงปฏิบัติการใชนวัตกรรม 
L.K.S. Smart School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

28 นางพรศรี             
  เหลี่ยมพงศสพุทธิ

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

   ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจตอ

ครูนางกาญจนา         
  ตะวงศษา

27
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางพรศรี             
  เหลี่ยมพงศสพุทธิ

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

เขารวมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู (นวัตกรรม) ชั่วโมง PLC
 จํานวน 6 ชั่วโมง

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ แบบ  
Active Learningสูการสรางนวัตกรรมทาง
ภาษาดวยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ
GPAS 5 Steps (ออนไลน) สําหรับระดับ
มัธยมศึกษา

√ √ √ √ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ(พว.)

การยกระดับคุณภาพและพัฒนาครูผูสอน
วิทยาการคํานวณ ( Coding ) ดวย
กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS  5 
Steps และการเรียนรูแบบผูเรียนสราง 
ความรูดวยตนเอง (Active Learning 
สําหรับระดับมัธยมศึกษา

√ √ √ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ(พว.)

ครูชํานาญการนางดวงฤทัย          
 จันทรวรเชตต

29
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การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ รร.ลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model

√ √ √ √ รร.ลําปางกัลยาณี

MEP English Camp 2020 √ √ √ √ รร.ลําปางกัลยาณี
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  
(นวัตกรรม)

√ √ √ √ รร.ลําปางกัลยาณี

Learning Development Activities For 
kindergarten Exploring Listening and 
Speaking

√ √ √ √ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ(พว.)

English Day Camp 2020 √ √ √ √ รร.ลําปางกัลยาณี
Methodology and Activities for Thai สถาบันพัฒนา
High School √ √ √ √ คุณภาพวิชาการ(พว.)

ครูชํานาญการนางดวงฤทัย          
 จันทรวรเชตต

ตอ
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ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ เลิศ 
(Best practice) สื่อนวัตกรรม ในระบบ
ออนไลน ปการศึกษา 2563

√ √ √ รร.บุญวาทยวิทยาลัย

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

√ √ วิทยาลัยสารพัดชาง
ชุมพร

การอบรมเชิงปฏิบัติการใชนวัตกรรม L.K.S
 SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ √ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน
 เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
AMART School  Model ในสถานศึกษา

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัยในชั้น
เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางดวงฤทัย          
 จันทรวรเชตต

ตอ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางศรีนวย   
สําอางคศรี
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมออนไลน ศิลปะและภาพราง √ √ √ √ √ วิทยาลัยเทคนิคหลวง
พอคูณ ปริสุทโธ  
สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5

อบรมออนไลน กิจกรรม 2 เมษายน  วัน
รักการอาน

√ √ √ √ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จ. 
ประจวบคีรีขันธ

อบรมออนไลน การพัฒนาตนเองดาน
ภาษาอังกฤษ (Grammar )

√ √ √ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จ. ลําปาง

Total Solution Webinar Shine On ! / Oxford University 
Press

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางศรีนวย   
สําอางคศรี

ตอ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม  
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสรางเสริมการใชนวัตกรรมL.K.S 
SMART  School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

MEP English Camp 2020 / โรงเรียนลําปางกัลยาณี
Reading for Comprehension / สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พ.ว)

Getting Grammar Off the Page / CaMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS

English Day Camp 2020 / โรงเรียนลําปางกัลยาณี
Methodology and Activities for Thai 
High School

/ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พ.ว)

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       
   สุดเจริญ

31
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

Intregrated Reading and Writing / สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พ.ว)

L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

Help your students Learn 
Independently In and Out of the 
Classroom

/ Oxford University 
Press

การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวืถีศึกษา : 
การพัฒนาการเรียนรูแบบ E – Learning 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถี 
ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา 
ชั้นพื้นฐาน

√ √ สพฐ.

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       
 สุดเจริญ

ตอ
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพ
ครู และสมรรถภาพความเปนครูสูซุปเปอร
ครู โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการ 
สื่อสรางสรรครูเทาทันโซเชียลมีเดีย  
เครือขายกระทิงทาโร

√ √ กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมนวัตกรรม L.K.S SMART
 School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ ร.ร.ลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
LKS SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ ร.ร.ลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฎิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School Model ในสถานศึกษา PLC

√ √ ร.ร.ลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางสาวสิริญา  ศรีชัย32
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(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฎิบัติการการใชนวัตกรรม 
LKS SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ √ ร.ร.ลําปางกัลยาณี

เจตคติและจริยธรรมสําหรับขาราชการ √ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

การวิจัยในชั้นเรียน √ √ ร.ร.หนองรีประชานิมิต
 สพม.8

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา √ √ ร.ร.หนองรีประชานิมิต
 สพม.8

ครูชํานาญการนางสาวณัฐภรณ  
เดชเกาะเกา

33
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สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวณัฐภรณ     
  เดชเกาะเกา

ครูชํานาญการ  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S. คุณภาพสถานศึกษา และงาน
พัฒนากระบวน การวิจัยเพื่อสงเสริมการ
บริหารSchool Model ในสถานศึกษา” 
(PLC) จํานวน 3 ชั่วโมง งานวิจัยเพื่อพัฒนา
 จัดการชั้นเรียนคุณภาพ ฝายวิชาการ ณ 
หองประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

√ ฝายวิชาการ ณ หอง
ประชุมวรกัญญาวลัย 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

“การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา” 
(PLC) จํานวน 3 ชั่วโมง งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนา
กระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียนคุณภาพ ฝายวิชาการ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

√  ฝายวิชาการ โรงเรียน
ลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S
 SMART School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S smart
 Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด

√ สมศ.

   ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางพรทิพย จักรแกว34

ครู ชํานาญการนางจันทนา สัญญเดช35
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(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางจันทนา สัญญเดช ครู ชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S smart
 Model ในสถานศึกษา

√

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S. Smart School Model ใน
สถานศึกษา” (PLC) จํานวน 3 ชั่วโมงณ 
หองประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมตามโครงการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณการะบาดของโรคติดตอ
ปงบประมาณ 2564 (การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางเพ็ชรศรี ทิพกนก36
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม  L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม  L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อเรียนรูพัฒนา
นวัตกรรม

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ
พิเศษ

นางพิมพทอง         
 มหาแกว

37

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางจุฬารัตน          
 ยะรินทร

38
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางจุฬารัตน          
 ยะรินทร

ครูชํานาญ
การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม  L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ไดเขารวมกิจกรรมการประปฏิบัติความเปน
เลิศ(Best Practice)  สื่อนวัตกรรมใน
ระบบออนไลน

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ไดเปนผูชวยวิทยากรโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน และ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู(นวัตกรรม)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวรัตนา  ธิชูโต39
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ไดเปนผูชวยวิทยากรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสงเสริม
การใชนวัตกรรม L.K.S SMART School 
Model (PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

40 นางสาวมีนณา       
  ธนันไชย

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวรัตนา  ธิชูโตตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

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

√ √ √ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสราง
ความเขมแข็งในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศดานการจบการศึกษาและการ
ใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-learning)

√ √ √ √ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรูแบบออนไลน

√ √ √ โรงเรียนอนุบาลบาน
แพว (วันครู 2500)

การสอนภาษาไทยออนไลน ในศตวรรษที่ 
21

√ √ สมาคมครูภาษาไทย
แหงประเทศไทย

ครูนางสาวมีนณา       
  ธนันไชย

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช นวัตกรรม 
L.K.S. SMART School Model  ใน
สถานศึกษา  (PLC)

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย ในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

42 นางอรชร  ฤกษวัลย ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสายพร           
  นาละออง

41
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding online for graduation 7-9 
Teacher (C4T-8) รหัส 63025

√ √ √ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางทิพวรรณ         
 หงษแกว

43

ครูนางอรชร  ฤกษวัลยตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding online for graduation 7-9 
Teacher (C4T-8) รหัส 63025

√ √ √ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด
ประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการใชงานของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ
อัตโนมัติ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวศิรินุช        
  ใจศีลธรรม

44
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
(Coding Online for Teacher Plus: C4T
 Plus-Python) รุนที่ 2

√ √ √ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

√ √ √ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวศิรินุช        
  ใจศีลธรรม

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลย)ี ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1

√ √ √ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding online for graduation 7-9 
Teacher (C4T-8) รหัส 63025

√ √ √ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวศิรินุช        
  ใจศีลธรรม

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
Coding online for graduation 7-9 
Teacher (C4T-8) รหัส 63025

√ √ √ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูรายบุคคล

√ √  บริษัท นวัตกรรม
สรางสรรคการศึกษา 
จํากัด

 ประชุมคณะกรรมการผูดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูครูผูสอน
ภาษาตางประเทศ

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART SCHOOL Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางมณีรัตน  ภิญโญ45

ครู ชํานาญการนางปทมาพร         
   อินดาวงศ

46
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART SCHOOL Model ใน
สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
Coding Online Grade 10-12 Teacher 
(C4T-9)

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
Coding Online for Grade 7-9 Teacher 
(C4T – 8)

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครู ชํานาญการนางปทมาพร         
   อินดาวงศ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา √ โรงเรียนหนองรี
ประชานิมิต

การวิจัยในชั้นเรียน √ โรงเรียนหนองรี
ประชานิมิต

เจตคติและจริยธรรมสําหรับขาราชการ √ ศูนยวิทยาศาสต
วัฒนธรรมรอยเอ็ด

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

47 นางสาวพิชรัศมิ์      
   ยูพานิช

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางปทมาพร         
   อินดาวงศ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ 
Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher
 (C๔T-๙)

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 
(รูปแบบออนไลน)

 √ คุรุสภา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
Coding Online for Grade ๗-๙ 
Teacher (C๔T – ๘)

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวพิชรัศมิ์      
   ยูพานิช

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวพิชรัศมิ์      
   ยูพานิช

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART  School Model ในสถานศึกษา 
(PCL) จนวน 3 ชั่วโมง  งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนา
กระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียนคุณภาพ  ฝายวิชาการ

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PCL)  จนวน 3 ชั่วโมง  งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนา
กระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียนคุณภาพ  ฝายวิชาการ

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 
(รูปแบบออนไลน)

 √ คุรุสภา

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางอัญญชลีย  สิทธิ48
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

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

 √ สสวท.

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6 Coding Online for Grade 10-112
 Teacher(C4T-9) รหัส 63026

 √ สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART  School Model ในสถานศึกษา 
(PCL) จนวน 3 ชั่วโมง  งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนา
กระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียนคุณภาพ  ฝายวิชาการ

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางอัญญชลีย  สิทธิตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PCL)  จนวน 3 ชั่วโมง  งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนา
กระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียนคุณภาพ  ฝายวิชาการ

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 
(รูปแบบออนไลน)

 √ คุรุสภา

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

 √ สสวท.

ครู ชํานาญการนางขวัญจิตร         
  สุวรรณวงศ

49
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6 Coding Online for Grade 10-112
 Teacher(C4T-9) รหัส 63026

 √ สสวท.

โครงการ  "การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
นวัตกรรม  L.K.S  SMART School 
Model  ในสถานศึกษา"  (PLC)

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการ  "การอบรมเชิงปฏิบัติการการทํา
วิจัยในชั้นเรียน  เพื่อสงเสริมการใช
นวัตกรรม  L.K.S  SMART School 
Model  ในสถานศึกษา"  (PLC)

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการ  "อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียน  และวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู  (นวัตกรรม)"  ชั่วโมง  
PLC

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางขวัญจิตร         
  สุวรรณวงศ

ตอ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวแพรพลอย   
 คําปงบุตร

50
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ  (Best Practice)  สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน  ปการศึกษา  2563

 √ สพม.ลปลพ

การใชนวัตกรรม L.K.S.Smart School 
Model.ในสถานศึกษา(PLC)

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสงเสริมการใช
นวัตกรรม

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
 Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน
 ปการศึกษา 2563

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)

√

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชนวัตกรรม 
L.K.S. SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูอนงควรรณ  ไชยเต
กุล

51

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางศิริญญา          
  เขื่อนแกว

52

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวแพรพลอย   
 คําปงบุตร

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู (นวัตกรรม) PLC

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสราง
ความเขมแข็งในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศดานการจบการศึกษาและการ
ใหบริการขอมูลทางการศึกษาและ
สถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-learning)

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ผานการทดสอบความรู ขอกฎหมาย โทษ
และพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่อง
ในวันงดดื่มสุราแหงชาติ ประจําป 2563

√ ศูนยประสานงาน
เครือขายงดเหลา 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ครูนางพัชรินทร         
  สุภายอง

53
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการทดสอบความรูดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง ระบบนิเวศปาไมและ
การอนุรักษ

√ √ √ อุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา ณ หวา
กอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

ผานการทดสอบวัดความรูเบื้องตนดวย
ระบบออนไลน หัวขอ “การเรียนออนไลน
ดวย Google Classroom และ Google 
App เบื้องตน”

√ √ √ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ยะลา

ศึกษาจบหลักสูตร “การรับมือกับปญหา
การถูกกลั่นแกลงทางออนไลน” จาก
โครงการพัฒนาทักษะการรับมือกับปญหา
การกลั่นแกลงกันทางออนไลน มีความรูใน
การปองกันและชวยเหลือผูที่ถูกกลั่นแกลง
รังแกในโรงเรียน

√ √ √ สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
(depa) บริษัท โทเทิ่ล
 แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
 จํากัด (มหาชน) 
สถาบันเชนจฟวชั่น

ครูนางพัชรินทร         
  สุภายอง

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการอบรมบทเรียนออนไลน เรื่อง 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

√ √ √ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1

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

√ √ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 
การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
(Coding Online for Teacher Plus : 
C4T Plus-Python) รุนที่ 2

√ √ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครูนางพัชรินทร         
  สุภายอง

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางพัชรินทร         
  สุภายอง

ครู ไดเขารวมกิจกรรมการประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อ
นวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 
2563

√ √ √ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน รวมกับ
เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง และ
ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ไดผานการทดสอบวัดความรู “พื้นฐานงาน
กราฟก”   ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ √ √ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ไดผานเรียนออนไลน หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม
และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal
 Life  and Digital Quotient)

√ √ √ มหาวิทยาลัยเกษตร    
 ศาสตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S. SMART School MoDel ใน
สถานศึกษา

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางพัชรินทร         
  สุภายอง

ตอ

ครูนางผกาวรรณ        
 ตุลาพันธุ

54
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย
ในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและ
วิธีจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับ สถาบัน
สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครูนางบุญฑริกา         
 วงศคําลือ

55
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางบุญฑริกา         
 วงศคําลือ

ครู อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
Coding Online for Grade 7 - 9 (C4T - 
8)

√ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับ สถาบัน
สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 10 - 12
 Coding Online for Grade 10 - 12 
(C4T -9)

√ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับ สถาบัน
สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางบุญฑริกา         
 วงศคําลือ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
ในชั้นเรียน เพื่อสงเสริมการใช
นวัตกรรม L.K.S SMART School 
Model ในสถานศึกษา

√ √ งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
งานพัฒนา
กระบวนการวิจัย
เพื่อสงเสริมการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียนคุณภาพ 
ฝายวิชาการ 
โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School 
Model ในสถานศึกษา

√ √ งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
งานพัฒนา
กระบวนการวิจัย
เพื่อสงเสริมการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียนคุณภาพ 
ฝายวิชาการ 
โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

การนําผลการประเมินเพื่อการเรียนรู 
Assessment for Learning (AFL) 
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานของครูผูสอน (วฐ.2) หรือ
เพื่อขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ

√ √ บริษัท อักษร 
เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       
  เสาจินดารัตน

56
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เรียนการสอน
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบ
แผนจัดการเรียนรูรายบุคคล 
(Habitscan-Types of Learners)

√ √ บริษัท นวัตกรรม
สรางสรรค
การศึกษา จํากัด

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
วิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู (นวัตกรรม)

√ √ งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
งานพัฒนา
กระบวนการวิจัย
เพื่อสงเสริมการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียนคุณภาพ 
ฝายวิชาการ 
โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       
  เสาจินดารัตน

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มิติ
ใหมกับการอบรมออนไลนสูแนวทางการ
นํานวัตกรรมการออกแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning ดวย
กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 
Steps

√ √ สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 
(พว.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มิติใหมกาว
ทันการเปลี่ยนแปลงของการเขียนวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนดวยการจัดการเรียนรู
 Active Learning ผานกระบวนการ 
GPAS 5 Steps เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะทุก
ตําแหนง"

√ √ สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 
(พว.)

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       
  เสาจินดารัตน

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ปลุกพลังการอานดวยพระราชนิพนธ 
และ "มรกต-รักอันล้ําคา คะนึงหาไม
สิ้นสุด" พระราชนิพนธแปลเลมลาสุด
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

√ √ บริษัท นานมีบุคส
อินโนเวชั่น จํากัด

คุณภาพการศึกษาไทย สูการเปลี่ยน
แปลงในอนาคต

√ √ สํานักงาน
เลขาธิการ
สภาการศึกษา

การใชสื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) 
เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรูในหอง
เรียนและรูปแบบออนไลน รุนที่ 1

√ √ บริษัท อักษร 
เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบ
บริหารจัดการ Museum Pool for Smart
 Museum”

√ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 
(NSTDA)

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       
  เสาจินดารัตน

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพครู 
และสมรรถภาพความเปนครูสูซุปเปอรครู
และอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สรางสรรครูเทาทันโซเชียลมีเดีย

√ มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง รวมกับ
กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและ
สรางสรรค และ
กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสงานวัน
ครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน)

√ √ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ

ครูนายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ57
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ รอบรูเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา แบบออนไลน 
GPAS 5 Steps วิถีใหม วิถีคุณภาพ

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด
ประเมินผลรายวิชา Bookmark2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ
อัตโนมัติ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

ครูนายวรกมล ตั๋นมาเชื้อตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ครู การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ดานการ
จัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรู
นอกชั้นเรียน

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

√ โรงเรียนมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
PLC

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางกิ่งลดา หมื่นสันธิ58
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ครั้งที่ 2

√ โรงเรียนมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School Model ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

60 นางพรนภัส เอื้อแท คร ชํานาญ
การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางศิริกานดา กันธิดา59

ครู ชํานาญการนางกิ่งลดา หมื่นสันธิตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

√ √ โรงเรียนมหิดล

ผูชวยวิทยาการโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู (นวัตกรรม)

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ผูสนับสนุนและรวมจัดสอบประเมินและ
พัฒนาสูความเปนเลิศดานคณิตศาสตรและ
วิทย

√ √ สสวท

กิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

คณะกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

คร ชํานาญ
การพิเศษ

นางพรนภัส เอื้อแทตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางพรนภัส เอื้อแท คร ชํานาญ
การพิเศษ

ผูชวยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการทํา
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อสงเสริมการใช
นวัตกรรม LKS SMART School Model 
ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ผูชวยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
นวัตกรรม LKS SMART School Model 
ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย
ในการขยายองคความรูทางวิชาการและวิธี
จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 2

√ √ โรงเรียนมหิดล

ผูชวยวิทยาการโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู (นวัตกรรม)

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางวรัฐทยา ฝนสืบ61
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผูสนับสนุนและรวมจัดสอบประเมินและ
พัฒนาสูความเปนเลิศดานคณิตศาสตรและ
วิทย

√ √ สสวท

กิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

คณะกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เขารวมอบรมตามโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปนเลิศ (OBEA 
AWARDS)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

62 นางสาวรุจิรัตน       
  เปงสา

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม  
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางวรัฐทยา ฝนสืบตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมกับ มูลนิธิศุภนิมิต

อบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด
ประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

 √  √  √  √  √  √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

63 นางพิชญาภา 
ไชยวรรณ

ครูชํานาญการ  อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
Coding Online for Grade ๗-๙ 
Teacher (C4T – 8)

√ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

64 นางสาวภัสรลักษณ  
ใจขัด

ครู ชํานาญการ การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา √  โรงเรียนหนองรี
ประชานิมิต

การวิจัยในชั้นเรียน (CAR: Classroom 
Action Research)

√ โรงเรียนหนองรี
ประชานิมิต

ครูนางสาวรุจิรัตน       
  เปงสา

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เจตคติและจริยธรรมสําหรับขาราชการ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S. SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
งานพัฒนา
กระบวนการวิจัยเพื่อ
สงเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
คุณภาพ ฝายวิชาการ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางสาวภัสรลักษณ  
ใจขัด

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√ งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
งานพัฒนา
กระบวนการวิจัยเพื่อ
สงเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
คุณภาพ ฝายวิชาการ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S. SMART School Model  ใน
สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

65 นางจุฑาทิพย         
 นิมิตรเกียรติไกล

ครู ชํานาญการ คณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโรงเรียนเครือขายในการขยาย
ผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการ
เรียนการสอนสูโรงเรียนระดับม.ปลาย 
สังกัด สพฐ.ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่ ๒

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางสาวภัสรลักษณ  
ใจขัด

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

กิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู การ
พัฒนาวิชาชีพครู ตามเกณฑ OBEC 
AWARDS (SMART TEACHER) โดยใชระ
บวนการวิจัยและนวัตกรรมของสถานศึกษา
เปนฐานในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 
(OBEC AWARDS)

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

คณะกรรมการจัดทําขอสอบ PRE O-NET 
สพม.ลําปาง ลําพูน

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางจุฑาทิพย         
 นิมิตรเกียรติไกล

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

กิจกรรม PLC การพัฒนาวิชาชีพครู ตาม
เกณฑ OBEC AWARDS  โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลอความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส
หลักสูตร 62037

√ สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางจุฑาทิพย         
 นิมิตรเกียรติไกล

ตอ

ครูชํานาญการนางเบญญาภา  
วรรณมณี

66
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เปนคณะกรรมการดําเนินงานการอบรม
เชิงปฏิบัติการตามโครงการความรวมมือกับ
โรงเรียนเครือขายในการขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียการ
สอน

√ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ รวมกับ
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เปนคณะกรรมการดําเนินงานการแขงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ประจําป
การศึกษา 2563

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เปนวิทยากรการอบรมการใชงานของ
โปรแกรมสมุดประเมินผลรายวิชา 
BOOKMARK2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางธมนพัชร         
 พงศสุพัฒน

67
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เปนวิทยากรการอบรมการใชงานของ
เครื่องตรวจกระดาษคําตอบและวิเคราะห
ขอสอบอัตโนมัติ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบกรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S. SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบกรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

คณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามโครงการความรวมมือกับ
โรงเรียนเครือขายในการขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการเรียนการ
สอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สังกัด สพฐ. ใน จ.ลําปาง ครั้งที่2

√ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ รวมกับ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นายธีรวัฒน กันทะ68

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางธมนพัชร         
 พงศสุพัฒน

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมโครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลมุงสู
อาชีพนักวิทยาศาสตรขอมูล หลักสูตร 
Microsoft Data Science

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมใน
การเปนวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564

√ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ รวมกับ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การพัฒนาพลเมืองลําปางสรางสรรคดวย
แนวคิดเมืองนาอยูการฝกอบรมออนไลน
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต Zoom  Life 
long Learning for the Creative 
People  หลักสูตรการพัฒนาตนเองให
เปนประชาชนยุคใหมเพื่อรวมสงเสริม
เมืองสรางสรรคและเมืองนาอยูแกพลเมือง
สรางสรรค

√ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

69 วาที่ ร.ต.หญิงสชญา 
    หลาอินเชื้อ

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นายธีรวัฒน กันทะตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ วาที่ ร.ต.หญิงสชญา 
    หลาอินเชื้อ

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

 การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19)ผานระบบการประชุมทางไกล

√ สพฐ.

 การอบรมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Learning) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รายวิชา ไวรัสคอมพิวเตอรและการปองกัน

√ ว.เทคนิคสุรนารี

 การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนดวยรูปแบบ ที่หลากหลาย

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู
เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวืถีศึกษา : 
การพัฒนาการเรียนรูแบบ E – Learning 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน”

√ สพฐ.

ครู ชํานาญการนายปฐวี  มณีวงศ70
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 ผูชวยวิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสงเสริม
นวัตกรรม L.K.S SMART School Model
 ในสถานศึกษา”

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 ผูชวยวิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชนวัตกรรม L.K.S SMART School 
Model ในสถานศึกษา”

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 ผูชวยวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ ( ฺBest
 Practice)

√ สพม.ลปลพ

ครู ชํานาญการนายปฐวี  มณีวงศตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายปฐวี  มณีวงศ ครู ชํานาญการ อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding Online for Grade 7-9 Teacher
 (C4T-8) รหัส 63025 จํานวน 20 ชั่วโมง

√ √ √ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส
หลักสูตร 62037 จํานวน 20 ชั่วโมง

√ √ √ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางปราณี สวนเจริญ71
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding online for graduation 7-9 
Teacher (C4T-8) รหัส 63025

√ √ √ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน วิจัย
ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
(นวัตกกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

73 นางฐิตารีย            
  จีรเธียรกุล

ครู ชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S. SMATRT School Model ใน
สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวสายทอง     
 อินถาสาร

72
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
ผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการ
จัดการเรียน การสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

75 นางนาริฐา อินถานะ ครูชํานาญ
การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางนงนุช  แสนเงิน74
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

76 นางสาวจริยา         
 กําลังมาก

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางนาริฐา อินถานะตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวจริยา         
 กําลังมาก

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นายภูวณัฐ โพธิ์งาม77
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S. SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางสาวตรีนุช        
  เพชรแสนงาม

78

ครู ชํานาญการนางสาวสุพรรณี      
 กาทอง

79
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด
ประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ
อัตโนมัติ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S. SMART School Model  ใน
สถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

80 นายพิสิฐ   คําภิโร ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย ในชั้น
เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School Model  L.K.S. SMART
 School Model  ในสถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางสาวสุพรรณี      
 กาทอง

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
ในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง 
ทางการศึกษาสูความเปนเลิศ (OBEC 
AWARTS)

√ √ √ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมการใชโปรแกรมสมุดประเมินผล
รายงานวิชา BOOKMARK2551

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ
อัตโนมัติ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม  
L.K.S. SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ ร.ร.ลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนายพิสิฐ   คําภิโรตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย ในชั้น
เรียน  เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม  L.K.S.
 SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ ร.ร.ลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning)

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 1

√ โรงเรียนมหิดลนุสรณ
รวมกับโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนางสาวเสาวลักษณ 
  อินตะสม

82

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวสมพร        
 กอนเชื้อ

81
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

√ โรงเรียนมหิดลนุสรณ
รวมกับโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

เชิงปฏิบัติการตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม ตําแหนง ครูผูชวย

√ √ √ √ √ √ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35

ไดผานการอบรมการใชงานของ
เครื่องตรวจกระดาษคําตอบและวิเคราะห
ขอสอบอัตโนมัติ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนางสาวเสาวลักษณ 
  อินตะสม

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ไดผานการอบรมการใชงานของโปรแกรม
สมุดประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย ในชั้น
เรียน  เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม  L.K.S.
 SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ √ √ ร.ร.ลําปางกัลยาณี

MEP English Camp 2020 √ √ ร.ร.ลําปางกัลยาณี
English Day Camp 2020 √ √ √ ร.ร.ลําปางกัลยาณี

ตอ นางอริศรา บุญยืน ครู ชํานาญ
การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 1

√ โรงเรียนมหิดลนุสรณ
รวมกับโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

ครูผูชวยนางสาวเสาวลักษณ 
  อินตะสม

ตอ

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางอริศรา บุญยืน83
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School Model ในสถานศึกษา 
(PLC)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

√ โรงเรียนมหิดลนุสรณ
รวมกับโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

85 นางณัฐนพัชร         
 วงษวรเนตร

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางศุทธินี  ไชยรินทร84
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิตัล 
(New Normal Life and Digital 
Quotient)

√ √ √ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและ
สรางสรรคอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S

 SMART School Model
√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
 (นวัตกรรม)

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S. SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางณัฐนพัชร         
 วงษวรเนตร

ตอ

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นายอนุชิต แสงศิริ
รัตน

86
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย ในชั้น
เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
ในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(นวัตกรรม)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชโปรแกรมสมุดประเมินผล 
รายงานวิชา BOOKMARK2551

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของเครื่องตรวจกระดาษ 
คําตอบและวิเคราะหขอสอบอัตโนมัติ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

88 นายกิติศักดิ์  พรมคํา ครูชํานาญการ การอบรมชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางจันทรัตน   ดวงฟู87
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การสรางเครื่องมือสําหรับใชในการ
ประเมินคุณภาพผูเรียนปการศึกษา 2563 
ระดับ ม.3

√ สพฐ.

การสรางเครื่องมือสําหรับใชในการ
ประเมินคุณภาพผูเรียนปการศึกษา 2563 
ระดับ ม.6

√ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การใชงานของเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ
และวิเคราะหขอสอบอัตโนมัติ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การใชงานของโปรแกรม BOOKMARK 
2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การเรียนรูเชิงรุกActive Learning √ ครุศาสตรปญญา

ครูชํานาญการนายกิติศักดิ์  พรมคําตอ

ครูพิเศษนางสาวเปรมจิตร    
  เกลียวฝน

89
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1.คณะทํางานการสรางและพัฒนา
เครื่องมือประเมินคุณภาพ ผูเรียน ม.ปลาย
 และคลังขอสอบมาตรฐาน (SIBS) 
ระดับประเทศ

√ √ √ √ สพฐ.

2.คณะทํางานการประชุมปฏิบัติงาน
ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ (ขอ) 
คณิตศาสตร ม.4 ระดับประเทศ

√ √ √ √ สพฐ.

3.กิจกรรม PLC การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การพัฒนาวิชาชีพครู ตามเกณฑ OBEC 
AWARDS (SMART TEACHER)

√ √ √ √ √ √ √ √ ลําปางกัลยาณี

4.วิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

√ √ ประชารัฐธรรมคุณ

5.วิทยากรการโครงการสอบนักเรียน นาย
สิบทหารบก

√ √ มทบ.32

6.วิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน(โอลิมปก)

√ √ เถินวิทยา

ครูชํานาญการนายบรรเจิด          
  สระปญญา

89
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

7.วิทยากร โครงการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 
(OBEC AWARDS) สพม.ลําปาง ลําพูน

√ √ √ √ √ √ √ √ สพม.ลําปาง ลําพูน

8.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู (นวัตกรรม)

√ √ √ √ √ √ √ √ ลําปางกัลยาณี

9.การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ 
(BestPractice)

√ √ √ √ √ สพม.ลําปาง ลําพูน

Has managed and been a co-trainer 
at "English Day Camp 2020"

√ √ √ The English 
Department of 
Lampang 
Kanlayanee School 

90 นางรุงลาวัลย ใจแกว ครู ชํานาญการ Has managed "Halloween 
Celebration" at Lampang 
Kanlayanee School

√ Lampang 
Kanlayanee School 

ครูชํานาญการนายบรรเจิด          
  สระปญญา

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม 
L.K.S. Smart Model ในสถานศึกษา 
(PLC) จํานวน 3 ชั่วโมง อันเปนการ
วิจัยเพื่นอพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
งานพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริม
การบริหารจัดการชั้นเรียนคุณภาพ ฝาย
วิชาการ หอประชุมวรกัญญาวัล

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Has managed in "MEP English Camp 
2020" held on December 5th -
6th,2020 at Suan Bua Resort, 
Chaingmai.

√ Suan Bua Resort, 
Chiangmai

ครู ชํานาญการนางรุงลาวัลย ใจแกวตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการทดสอบความรูดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง ระบบนิเวศปาไมและ
การอนุรักษของฐานการเรียนรูระบบนิเวศ 
อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวา
กอ จ.ประจวบคีรีขันธ

√ อุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา ณ หวา
กอ จ.ประจวบคีรีขันธ

ไดผานการทดสอบความรู ในรายวิชาแสง
และเงาในชีวิตประจําวัน โดยผานเกณฑ
ประเมินคิดเปน 93%

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษายะลา

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ "พลังงาน
ทดแทนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส" ได
คะแนน 100%

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

91 นางกัญญารัตน       
 นาคออน

ครูชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางรุงลาวัลย ใจแกวตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการ รอบรูเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา แบบออนไลน 
GPAS 5 Steps วิถีใหม วิถีคุณภาพ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

√

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

92 นางทัศนีย  ตรีเพ็ชร ครูชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางกัญญารัตน       
   นาคออน

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสงานวัน
ครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน)

√ √ สํานักงานเลขาธิการ   
 คุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
นวัตกรรม L.K.S. SMART School Model
 ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School Model ในสถานศึกษา  
 3ชม.

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวเมธาพร      
 สงกานตทิพ

93

ครูชํานาญการนางทัศนีย  ตรีเพ็ชรตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานศึกษา ในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อวัสโคโรนา 2019 (COVID –
 19) ผานระบบการประชุมทางไกล

√ สพฐ.

กิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู การ
พัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ OBEC 
AWARDS (SMART TEACHER) โดยการ
ใชกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมของ
สถานศึกษาเปนฐานในการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 18 ชม.

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

รอบรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบ
ออนไลนกับ GPAS 5 Steps ในวิถีใหม วิถี
คุณภาพ (New Normal) ระดับมัธยม

√ สํานักพิมพพ.ว.

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวเมธาพร      
    สงกานตทิพ

ตอ



362

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวเมธาพร      
 สงกานตทิพ

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพครู 
และสมรรถภาพความเปนครูสูซุปเปอรครู
และอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สรางสรรครูเทาทันโซเชียลมีเดีย

√ มูลนิธิครอบครัว
พอเพียง รวมกับ
กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและ
สรางสรรค และ
กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสงานวัน
ครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน)

√ √ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางโสภิณ  ศิริคํานอย94
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ รอบรูเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา แบบออนไลน 
GPAS 5 Steps วิถีใหม วิถีคุณภาพ

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู
เพศวิถีศึกษา การสอนเพศวิถีศึกษา : การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

√ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมูลนิธิแพธทูเฮลท

 การพัฒนาพลเมืองลําปางสรางสรรคดวย
แนวคิดเมืองนาอยู

√ ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการทองเที่ยว 
สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางโสภิณ  ศิริคํานอยตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางโสภิณ  ศิริคํานอย ครู ชํานาญ
การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ
ดานการจัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลง
เรียนรูนอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน

√ √ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ รอบรูเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา แบบออนไลน 
GPAS 5 Steps วิถีใหม วิถีคุณภาพ

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด
ประเมินผลรายวิชา Bookmark2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูพิเศษนางสาวดวงฤทัย     
  ธนามี
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365

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวดวงฤทัย     
  ธนามี

ครูพิเศษ อบรมการใชงานของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ
อัตโนมัติ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 
SMART School ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART
 School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ระบบจัดการเนื้อหานําชม Musuem √ สํานักงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยในชั้นเรียน
 เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบ
วิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการ
เรียนรูรายบุคคล

√ บริษัท นวัตกรรม
สรางสรรคการศึกษา 
จํากัด

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวนันทนาพร  
  วงศยศ

97

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางทิพวรรณ บุญเปง96
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมและเสวนา ออนไลน หัวขอปลุกพลัง
การอานดวยพระราชนิพนธ และมรกต-รัก
อันล้ําคา คะนึงหาไมสิ้นสุด

√ บริษัท นานมีบุคส อิน
โนเวชั่น จํากัด

ประชุมเสวนา รับฟงความคิดเห็น เรื่อง
คุณภาพการศึกษาไทย สูการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต

√ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ สื่อ นวัตกรรมในระบบออนไลน

√ เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง

  การพัฒนาการวิจัยครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน และ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School Model ในสถานศึกาษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวนันทนาพร  
  วงศยศ

ตอ

  ครูนายอดิศร             
  ใจบานเอื้อม
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การพัฒนาครูแกนนําวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2

√ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ สพฐ. รวมกับ มูลนิธิ
ศุภนิมิตแหงประเทศ
ไทย

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6

√ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายทศวัฒน          
 หอมแกนจันทร
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายทศวัฒน          
 หอมแกนจันทร

ครู อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

√ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

100 นางจิตรา เครือตัน ครูชํานาญ
การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา" (PLC) จํานวน 3 ชั่วโมง 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
งานพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริม
การบริหารจัดการชั้นเรียนคุณภาพ ฝาย
วิชาการ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางจิตรา เครือตัน ครูชํานาญ
การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา" 
(PLC) จํานวน 3 ชั่วโมง งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนา
กระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียนคุณภาพ ฝายวิชาการ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 ผานระบบการประชุมทางไกล

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสิริวิมล            
 นิรันดรกุลสิทธิ์

101
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา" 
(PLC) จํานวน 3 ชั่วโมง งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนา
กระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียนคุณภาพ ฝายวิชาการ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
(นวัตกรรม)ชั่วโมง PLC จํานวน 6 ชั่วโมง

√ √ √

103 นายฐิติกร หลาวงศษา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นายชลอ              
  ประชุมฉลาด

102
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ / √ สพฐ. รวมกับ มูลนิธิ
ศุภนิมิตแหงประเทศ
ไทย

ครูนายฐิติกร หลาวงศษาตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายฐิติกร หลาวงศษา ครู กิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู การ
พัฒนาวิชาชีพครู ตามเกณฑ OBEC 
AWARDS (SMART TEACHER) โดยการ
ใชกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมของ
สถานศึกษาเปนฐานในการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการดานการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ แบบ
ออนไลน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

√ √ √ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 
SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S SMART School Model ใน
สถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางจิรารัตน วงศวิไล104
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
ผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการ
เรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง 
ครั้งที่ 2

/ / √ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณรวมกับโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6 Coding Online Grade 10-12 
Teacher (C4T-9)

/ / √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

105 นางศิริญา ยศบุญ
เรือง

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางจิรารัตน วงศวิไลตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา 
"การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการ
เรียนรูแบบ E-Learning เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ √ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพและสพฐ.
และมูลนิธิแพธทูเฮลท

106 นางสาวนารีรัตน     
  รุงเรือง

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางศิริญา ยศบุญ
เรือง

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

/ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ครูนางสาวนารีรัตน     
  รุงเรือง

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

นางนภารัตน สูตรเลข107
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางนภารัตน สูตรเลข อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

/ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

/ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

นายจิตตวัฒน        
   เมืองมาหลา

108



378

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายจิตตวัฒน        
   เมืองมาหลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

/ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

/ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนายพงษธลักษณ     
  สิบแกว
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379

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด
ประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบนมการใชงานของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ
อัตโนมัติ

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนางสาววราพร       
  รัศมีจาตุรงค
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ครูผูชวยนายพงษธลักษณ     
  สิบแกว

ตอ



380

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาววราพร       
  รัศมีจาตุรงค

ครูผูชวย อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

/ / สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 
L.K.S.SMART School Model ใน
สถานศึกษา (PLC)

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนางสาววิภาวรรณ   
    อุตจันทร
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381

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด
ประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการใชงานของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ
อัตโนมัติ

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนางสาววิภาวรรณ   
    อุตจันทร

ตอ

ครูนางอําไพ พิชิตสันต112



382

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางอําไพ พิชิตสันต ครู อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่
 2

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางสาววริศรา       
  กุณาบุตร

113



383

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 
SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนายยุทธนา           
  เถียรประภากุล

114



384

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

ครูนายครรชิต  บัวจีน1

ครู

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

นายประวิทย  คํา
พันธ

2

ครูนางสาวชัชมาศ       
 สุดจํา

4

5

ครูนางสาวรัชดาวรรณ  
เยินยุบ

7

ครูนางสาวจิตโสพิณ   
กองอะรินทร

6

ครูนางสายสมร  จิตตั้ง

3 นายสากล  คิดอาน ครู

ครูนายธนพงศ           
 พรหมเรืองฤทธิ์

8
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ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
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วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

11 นางจรรยา  คนธสิงห ครู วิทยาการคํานวณ ม.1-3  สสวท.

12 นายอมรเทพ          
 วงศธิมา

ครู วิทยาการคํานวณ ม.4-6  สสวท.

13 นายศุภักษร  กันเต็ง ครู BOOT CAMP  สพม.ลําปาง
14 นางสาวณัฐกาญจน  

เทียมเย็น
ครู BOOT CAMP  สพม.ลําปาง

15 นางสาวปนัดดา  
ปองกัน

พนักงาน
ราชการ

BOOT CAMP  สพม.ลําปาง

ครูนางสาวจีราพร  
สิรินันท

10

ครูนางปณิดา  โสลา9
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  (1)    
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การจัดการ

เรียนการสอน
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  (4)    
การใชสื่อ
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การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายเสกสรรค ผูอํานวยการ เขารวมโครงการการพัฒนาทักษะ √ ม.ราชภัฏลําปาง
พิทักษทา โรงเรียน การเขียนบทความวิจัยทางการบริหาร

การศึกษาเพื่อเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ
เขารวมโครงการการเตรียมความพรอม √ ม.ราชภัฏลําปาง
เพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เขารวมโครงการการพัฒนาทักษะ √ ม.ราชภัฏลําปาง
การเขียนบทความวิชาการทางการบริหาร
การศึกษาเพื่อเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ
เขารวมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ √ ม.ราชภัฏลําปาง
ความเปนผูบริหารเบื้องตนตามสมรรถนะ
ของนักบริหาร
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การขอรับการ √ ม.ราชภัฏลําปาง
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย"

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายเสกสรรค ผูอํานวยการ ประชุมสัมมนาวิชาการ "การจัดการ สมาคมผูบริหารโรงเรียน
พิทักษทา โรงเรียน ศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรม มัธยมศึกษา

ที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน แหงประเทศไทย
2 นางเกศริน  คําเกตุ ครู หลักสูตรเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู / / มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรมนุษยกับสิ่งแวดลอม / / มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรความรวมมือในการรักษาดวยยา / มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 
65 พ.ศ.2564

/ / สพฐ.

หลักสูตรการเรียนรูเรื่องกัญชา กัญชงอยาง
ชาญฉลาด

/ เลขาธิการกศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรรูเทาทันสื่อ / / / มหาวิทยาลัย          
เชียงใหม

ชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษกิจพอเพียง / / / เทศบาลเวียงตาล
รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
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ทักษะภาษา
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(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางเกศริน  คําเกตุ ครู การเขารวมประชุมออนไลนเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

/ / สพม.ลป.ลพ.

3 นางสมหมาย กันธิดา ครู หลักสูตร การสอนเพศวิถีศึกษา / / สพฐ. / สสส.

หลักสูตรออนไลน การจัดการเรียนรู 
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมึกษาปที่ 
4-6 / /

สพฐ./ สสวท.

เขารวมการทดสอบความรูทางออนไลน 
เรื่อง พลังงานทดแทนจากขยะ / /

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก

เขารวมการทดสอบความรูทางออนไลน   
เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน / /

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก

เขารวมการทดสอบความรูทางออนไลนการ
ใชงาน goodle App For Education 
เบื้องตน /

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก

เขารวมการทดสอบความรูทางออนไลน   
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ E-learning /

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ชลบุรี
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสมหมาย กันธิดา ครู เขารวมการทดสอบความรูทางออนไลน   
เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน /

สพป.พิษณุโลก เขต 3

4 นางรัชนี  คําบุญชู ครู โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตร
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศรหัสหลักสูตร62037

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอสอบ
มาตรฐานและคูมือการประเมินระดับเขต
พื้นที่การศึกษาสูการยกระดับคุณภาพผูเรียน

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปางลําพูน

เขารวมประชุมออนไลนเรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR)

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปางลําพูน
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางรัชนี  คําบุญชู ครู เขารวมประชุมออนไลนเรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR)ของ

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปางลําพูน

ความรูทางออนไลนเกี่ยวกับเรื่องเนบิวลา
NEBULAดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 จากศูนยวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

5 นางยุพิน  กมลวิจิตร ครู กิจกรรมทางวิชาการออนไลนเนื่องใน
โอกาสวันครู ครั้งที่ 64พ.ศ.2564

/ คุรุสภา

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของ
นักเรียนในศตวรรษที่21

/ / / สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

โครงการสงเสริมศักยภาพการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนรูของเศรษฐกิจ
พอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางยุพิน  กมลวิจิตร ครู แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใตสถานการณ COVID-19 การตรวจ
เยี่ยมออนไลน

/ / สมศ

5)ประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา 2563 และการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)

/ / กลุมงานประกัน
คุณภาพ สพม. ลําปาง
 ลําพูน

6 นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ ครู กิจกรรมสงเสริมการอาน  วันวิสาขบูชา / ศูนยการศึกษานอก
ระบบ เพชรบูรณ

ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้น
ความรูชั้นสูง

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน
คณะลูกเสือแหงชาติ
คณะลูกเสือแหงชาติ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับการใชงาน 
Google  Meet สําหรับผูสอน

/ ร.รเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการอุบลราชธานี

ตอ นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ ครู การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะสูการพัฒนา
ผูเรียนศตวรรษที่ 21

/ / สพป.พิจิตรเขต2

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

/ สารพัดชางชุมพร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสราง
แบบสอบถามดวย Google  Forms

/ โรงเรียนรักเมืองไทย
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนรักเมืองไทย
สพป.นครราชสีมา เขต 3

สะเต็มศึกษาการปลูกผักปลอดสารพิษ / ศูนยวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

ประวัติศาสตรอยุธยา / สถาบันการศึกษา
ทางไกล ศูนยบริการ
เพื่อการเรียนรู DSLC
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ ครู การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

/ สพป.พิจิตรเขต2

จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องตนสําหรับครู
มัธยมศึกษา

/ สพม.เขต 10

กิจกรรมสงเสริมการอานออนไลน  วัน
มาฆบูชา

/ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตคลอง
สามวา

Covid-19  สายพันธอังกฤษ / / ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษา รอยเอ็ด

7 นางรุงอรุณ  พุทธสอน ครู คอมพิวเตอรเบื้องตนและการประยุกตใช
ในชั้นเรียน วันที่ 4 ต.ค. 63



ร.ร.อนุบาล
บอทอง สพป.ชลบุรี 
เขต 2
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางรุงอรุณ  พุทธสอน ครู การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563 วันที่
 8 ม.ีค. 64 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

สุจริตไทย หลักสูตรสําหรับขาราชการ วันที่
 11 ม.ีค. 64 

เครือขาย
สุจริตไทย

การอบรมบทเรียนออนไลน เรื่อง ระบบ
ดูแลและชวยเหลือนักเรียน วันที่ 24 ม.ีค. 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
24 (วทร.24) ในรูปแบบออนไลน วันที่ 24 
เม.ย. 64 

สสวท.

8 นางปราณี  ไชยทาน ครู พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

 สารพัดชางชุมพร

กิจกรรมสงเสริมการอาน วันวิสาขบูชา  ศูนยการศึกษานอก
ระบบ เพชรบูรณ
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางปราณี  ไชยทาน ครู ประวัติศาสตรอยุธยา  สถาบันการศึกษา
ทางไกล
ศูนยบริการเพื่อการ
เรียนรู DSLC

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 สพป.พิจิตรเขต2

กิจกรรมสงเสริมการอานออนไลน  วัน
มาฆบูชา

 ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตคลอง
สามวา

9 นางพิมลพร เดชะบุญ ครู หลักสูตรสุจริตไทยสําหรับขาราชการ / เครือขายสุจริตไทย
การทดสอบความรูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
 เรื่องระบบนิเวศปาไมและการอนุรักษ

/ อุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา ณ หวา
กอ จ.ประจวบคีรีขันธ
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บริหารจัด
การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

10 นางสาวปทมา        
  มณีเพชร

ครู การสงเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
โดยการแบงปนเรื่องราวความประทับใจที่
มีตอครูดีผานภาพถาย หรือ คลิปวิดีโอตาม
โครงการจรรยาบรรณสูครูดี...เพื่อเด็กดี 
ประจําป 2563 กิจกรรม “คารวะครูผูสราง
 ผูนําทางชีวิต”

 สํานักงานเลขาธิการ   
  คุรุสภา

การทดสอบวัดความรูดวยระบบออนไลน 
เรื่อง มหัศจรรยโลกสีคราม

 อุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา ณ หวา
กอจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

การวัดประเมินผลทักษะดานความรู
พื้นฐานคอมพิวเตอรเบื้องตนดวยระบบ
อิเล็คทรอนิกส

 ศูนยการเรียนรู
เทคโนโลยี ดิจิทัล 
สพป.กจ.1

หลักสูตรสุจริต สําหรับขาราชการ  เครือขายสุจริตไทย
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวปทมา        
  มณีเพชร

ครู อบรม เรื่อง กลองโทรทรรศนดวยระบบ
อิเล็คทรอนิกส



ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

การอบรม เรื่อง การเรียนรูเชิงรุก Active 
learning กระบวนทัศนและการนําไป
ประยุกตใช  ครุศาสตรปญญา

11 นางปภาดา           
  รัตนประทีป

ครู การประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการ
พัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564

 สพม. ลป ลพ.

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสวันครู ครั้งที่ 65 ปจําป 2564

 สํานักงานเลขา
ธิการคุรุสภา
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

12 นายนฤทธิ์            
   เถื่อนเจริญ

ครูผูชวย อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สําหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา

 กระทรวงศึกษาธิ การ
มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย และ 
Save the Children

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ตําแหนง ครูผูชวย

 สพม. ลป ลพ.

อบรมโครงการ สงเสริมศักยภาพการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูของ
เยาวชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

อบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการ โครงการ KPI
 NEW GEN สรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
ประจําป 2564

 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองทองถิ่น
สถาบันพระปกเกลา
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การประชุมเสริมสรางความแข็งเขมระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการ
พัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564

  √ สพม. ลําปาง ลําพูน

การอบรมโครงการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว
21/2560)

√ สพม. ลําปาง ลําพูน

Cambridge Day: Online Edition 
featuring the keynote address 
“Getting  Grammar off the Page” 
presented by Craig Thaine on 18 
February 2021

√ Cambridge 
University Press

การอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน และการสอน
ออนไลน

√ √ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ครู คศ.1นางสาวธนวรรณ     
  เอมจั่น

1
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กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันครู 
ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 (รูปแบบออนไลน)

√ สํานักงานเลขาธิการ   
  คุรุสภา

การอบรมหลักสูตรที่ 62121 การ
เสริมสรางความเขมแข็งในดานการจบ
การศึกษา และใหบริการขอมูลทาง
การศึกษาสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-learning) ครบตามหลักสูตร 6 หนวย
การเรียนรู

√ √ √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมสงเสริมการอานและการศึกษา
เรียนรูดวยตนเอง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ในหัวขอสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี
ไทย

√ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอํธยาศัย            
  อําเภอภูเรือ

ครู คศ.1นางสาวธนวรรณ     
  เอมจั่น

ตอ
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โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา
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พัฒนา

การทดสอบวัดความรูเบื้องตนดวยระบบ
ออนไลน หัวขอ "การเรียนออนไลนดวย
Google Classroom และ Google App 
เบื้องตน"

√ √ √ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ยะลา

การทดสอบความรูภาษาอังกฤษดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หลักสูตร "ภาษาอังกฤษ
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน"

√ √ โรงเรียนศรีกระนวน  
วิทยาคม สพม.เขต 25

อบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอนและการสอน
ออนไลน

√ √ √ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 √ √ คุรุสภา
3 นางสาวสันธิยา  สุธา ครูผูชวย 1.อบรมเสริมสรางพัฒนาวินัย คุณธรรม

จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตน และ
ผลประโยชนสวนรวม

  สพม.ลําปาง ลําพูน

พนักงาน
ราชการ

น.ส.ชนัตชญานันทน 
  ใจมามูล

2

นางสาวธนวรรณ     
  เอมจั่น

ตอ ครู คศ.1
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โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2.อบรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนรวมใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2563

    สพม.ลําปาง ลําพูน

3.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning)

     สพม.ลําปาง ลําพูน

4.อบรมหลักสูตรการใหการปรึกษาเพื่อ
ปองกันการฆาตัวตายในวัยรุน เขต
สุขภาพจิตที่ 1

  ศูนยสุขภาพจิตที่ 1

5.โครงการ "สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอม
ในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป 
2564

   มหาวิทยาลัยนเรศวร

6.การฝกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเปน
นักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา รุนที่ 4

  สพฐ.

ครูผูชวยนางสาวสันธิยา  สุธาตอ
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อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

7.การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะ
แนวตามยุทธศาสตร 20 ป ปการศึกษา 
2563

     ศูนยแนะแนว           
  สพม.ลําปาง ลําพูน

8.โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ตําแหนง ครูผูชวย

      สพม.ลําปาง ลําพูน

9.โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแก
นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอ
หลังจากการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลําปาง

 สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดลําปาง

10.การอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอนออนไลน

    รร.เวียงมอกวิทยา

4 นายธัชพล  เจริญคํา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม
การดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม  (ว21/2560)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

5 นางสาวลัดดาวัลย   
   เตชะนา

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม
การดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม  (ว21/2560)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนางสาวสันธิยา  สุธาตอ
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สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางมีประสิทธิภาพ

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล(องคการมหาชน)

การอบรมโครงการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว
21/2560)

√ สพม. ลําปาง ลําพูน

การอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน และการสอน
ออนไลน

√ √ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

อบรม เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรม เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพื้นฐานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ โรงเรียนเวียงตาล
พิทยาคม

ครูน.ส.ณัฐพร รอดปนดี6

ครูนางสาวสุพัตรา       
 ชัยธีรธรรม

7



405

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผาน
ระบบการประชุมทางไกล

√ เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยทาง
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ มูลนิธิศุภนิมิแหง
ประเทศไทย

อบรม ความรูเกี่ยวกับ “เมฆ” ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

อบรม ความรูเกี่ยวกับ “ระบบสุริยะ” ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

อบรม เรื่อง “ การประกันคุณภาพ
การศึกษา” ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวสุพัตรา       
 ชัยธีรธรรม

ตอ
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โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรม เรื่อง “โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.”

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรม เรื่อง “เตรียมความพรอมการรับ
การประเมิน PISA 2021 ดวยระบบ PISA
 – Style Online Testing

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรม เรื่อง “การขออนุญาตไป
ตางประเทศของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรม เรื่อง “ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ 
วิทยาการคํานวณ (Computer Science)”

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรม เรื่อง การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรม เรื่อง การดําเนินการยายขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรม เรื่อง หลักสูตรเกี่ยวกับงานสารบรรณ
√ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวสุพัตรา       
 ชัยธีรธรรม

ตอ
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อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
การประเมินคุณภาพภายนอก   รอบสี่

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรม เรื่อง “โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ” 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรม เรื่อง In recognition of the 
Accomplishment of the online 
testing on “Basic Abbreviation”

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร 
STEM

²

√ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย 
รวมกับ คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครู
ผูจัดการบวนการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต

√ สสส และกลุมเพื่อน
เพื่อเด็กและเยาวชน 
จังหวัดลําปาง

ครูนางสาวสุพัตรา       
 ชัยธีรธรรม

ตอ
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อบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน และการสอน
ออนไลน

√ โรงเรียน
เวียงมอกวิทยา

หลักสูตรอบรมออนไลน การเสริมสราง
ความเขมแข็งในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศดานการจบการศึกษา และการ
ใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

√ √ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมโครงการสงเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตน
สังกัดเพื่อสรางความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

√ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ครูนางสาวสุพัตรา       
 ชัยธีรธรรม

ตอ
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อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวสุพัตรา       
 ชัยธีรธรรม

ครู หลักสูตรอบรมออนไลน การจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
1 – 3 Coding Online for Grade 7-9 
Teacher (C4T - 8)

√ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

การอบรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ป
การศึกษา 2563

/ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

การประกวดผลงานการปฎิบัติที่เปนเลิศ 
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบ
ออนไลน ปการศึกษา 2563

/ / สพม. ลป ลพ

โครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

การผลิตสื่อและนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนและการสอนออนไลน

/ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ครู คศ.2นางสุวินตา  ดีแท8

ครู คศ.2นางสาวศรีวิกา       
  กังวาฬ

9
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ
ครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 Coding Online 
Grade 10-12 Teacher (C4T-9)

/ สพฐ. รวมกับ สสวท.

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ
ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding Online 
for Grade 7-9 Teacher (C4T–8)

/ สพฐ. รวมกับ สสวท.

การขออนุญาตไปตางประเทศของขาร
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

การผลิตสื่อและนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอนและการสอนออนไลน

/ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

การดําเนินการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

นางสาวศรีวิกา       
  กังวาฬ

ครู คศ.2

ครู คศ.1นางสาวกนกพร 
เทือกถา

10

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ไวรัสโคโรนา (covid-19) / สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

หลักเกณฑและวิธีการประเมินให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 ว21 2560

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

การอบรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ป
การศึกษา 2563

/ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

การอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอนและการสอน
ออนไลน

/ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

อาหารสําหรับผูสูงอายุ /

การใชสื่อสังคมออนไลนอยางสรางสรรค /

ครู คศ.1นางสาวรัชกนิษฐ 
ธรรมลังกา

11

ตอ นางสาวกนกพร 
เทือกถา

ครู คศ.1
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1. นางทิพพา ใจใหญ ผูอํานวยการ
โรงเรียน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๓

 / สพม.ลปลพ.

2. นางอัญชลิกา         
    วิสิทธิ์ศักดิ์

ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๓

 / สพม.ลปลพ.

1. โครงการสัมมนาเยาวชนอาสา  /  /  /  / กฟผ  แมเมาะ
2. อบรม  Flip  (การจัดทําขอสอบ)  /  /  /  / ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย
3. หลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณ สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

 /  /  /  /  / สพฐ. ,สสวท.

4. นายพิริยพงศ         
   ธัมมาพีชยา

ครู ชํานาญการ 1. การอบรมโครงการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 
21/2560)

 / สพม.ลปลพ.

ครู ชํานาญการนางพรวดี ศรีวิชัยแกว3.

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3 Coding Online for Grade 7-9 
Teacher (C4T-8) รหัส 63025

 / สสวท. สพฐ.

3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563

 / สพม.ลปลพ

4. การออกแบบการเรียนการสอนสําหรับ
บทเรียนออนไลน (Instructional Design  
for Online Learning)

 / Mahidol University 
Extension : MUx

5. นายสามารถ สุยะยอง ครู การสรางขอสอบ online  /  /  / ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย
1. อบรมจัดทําขอสอบ Flip  /  /  /  /  / ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย

2. อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ       
  ขั้นความรูขั้นสูง

 /  /  /  /  /  / สพม.ลปลพ.

3. อบรมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการ
และประเมินผลวิชาผูกํากับลูกเสือ

 /  /  /  /  / สพม.ลปลพ.

ครู ชํานาญการนายพิริยพงศ         
   ธัมมาพีชยา

ตอ

ครูวาที่ ร.ต.ยุทธนา     
   เทพอาวุธ

6.
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. รวมกิจกรรมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค ไดรับรางวัลดําเนินกิจกรรมได
มาตรฐานคุณภาพยอดเยี่ยม ประจําป
การศึกษา 2563 (6 ต.ค.63)

 / วัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค

2. อบรมการใชโปรแกรมขอสอบระบบ
ออนไลน วันที่ 19 ธันวาคม 2563

 / ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย

3. รวมประชุมชี้แจงแนวทางวิจัยการ
ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่
ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต (ผานโปรแกรม 
Zoom-11 ม.ค.64)

 / สํานักงาน
คณะกรรมการการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ

4. จัดทํา (ราง) แผนการดําเนินงานของ
เครือขายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 (28 ม.ค.64)

 / สพม.ลปลพ.

5. อบรมการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
รูปแบบออนไลน วันที่ 23 เมษายน 2563

 / มหาวิทยาลัยเกษตร    
 ศาสตร

ครูนางสาวกัญญวรา    
 มูลยะ

7.
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Leraning ในศตวรรษที่ 21

 /  / / / บริษัทเสริมปญญา

2. การประชุมเพื่อสรางความเขาใจ
วิทยะฐานะ ว.21

/ สพม.ลปลพ 

1. การทดสอบวัดความรูดานคอมพิวเตอร  /  /  / วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี

2. ความรูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร  / ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา
3. ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น  /  /  / วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครสวรรค
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวย
ระบบอิเล็คทรอนิกส

 /  / ร.ร.กุดบากพัฒนศึกษา

5. Alison English College / / Certificate of 
Achievement 

6. Practice negative English question / / Certificate of 
Achievement 

ครูนางสาวกัญญารัตน  
 แกวนิลตา

8.

ครูนางสาวภทรกรณ    
 บุญยงค

9.
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

7. ทบทวนความรูวิชาภาษาไทยเบื้องตน / / โรงเรียนบานโนน      
 หินลาด

8. หลักสูตรเยาวชนกูภัยโคโรนาไวรัส 19 / / มหาวิทยาลัยมหิดล
9. หลักสูตรรูเทาทันชีวิตดิจิทัล / / / Starfish Academy

10. หลักสูตรเทคนิคและวิธีสอนสมัยใหม / / / Starfish Academy

11. สื่อสารอยางไรใหมีประสิทธิภาพ Starfish Academy

12. การชะลอการตัดสินตอพฤติกรรมของ
นักเรียน

/ Starfish Academy

13. ความรูเบื้องตนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี / / / โรงเรียนหวยตอนวิทยา

14. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นฐาน

/ / โรงเรียนเวียงตาล
พิทยาคม

 15. โครงการทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตรผานระบบอนไลน

/ / สโมสรนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตรและ
นวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ครูนางสาวภทรกรณ    
 บุญยงค

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

16. การทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

/ / สพม.ลปลพ 

17. สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

/ /  โรงเรียนเกษตรศาส
สมบูรณวิทยาคม

18. วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา / / โรงเรียนน้ําคําวิทยาคม

19. ทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสราง
หองเรียนออนไลนโดยใช Google Classroom

/ / / สพม. 4

20. การจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษา

/ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ

21. การตอบคําถามสงเสริมการอาน 
E-Book ไวรัสโควิด-19

/ โรงเรียนวัดหนาตาขวัญ

22. การทดสอบวัดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ไวรัสโควิด-19

/ กศน.  อําเภอศรีสําโรง

23. การทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับอาหาร
ดานโควิด-19 เมนูตมโครงปลากรอบ

/ โรงเรียนโนนสุวรรณ
25.พิทยาคม

ครูนางสาวภทรกรณ    
 บุญยงค

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

24. การพัฒนาหลักสูตร / / กศน.กรุงเทพมหานคร

25. การอบรมการสราง37หองเรียน
ออนไลนโดยใช Google Classroom

/ /  โรงเรียนวัดคูสราง

26. ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
โรคติดตอพ.ศ. 2558

/ / / โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

27. English for office / ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

28. Online testing basic rule amath 
gam

/ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

29. เรื่องความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน / Certificate of 
achievement

30. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-
19

/ โรงเรียนบานโคก
กรวดหนองพวง

ครูนางสาวภทรกรณ    
 บุญยงค

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

31. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริม
สมรรถนะการเรียนรูดวยระบบ
ิ ็ ิ 

/ กศน.  จังหวัดสงขลา

32. การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ / / ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

33. กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการลาของ
ขาราชการครู

/ / /  สพม. 38

34. ตอบคําถามสงเสริมการอานอีบุค สูตร
ไขพระอาทิตย

/ โรงเรียนโชคชัยวิทยา

35. การเปนพลเมืองอินเตอรเน็ตอยางมี
ความรับผิดชอบ

/ / / กศน.  อําเภอศรีสําโรง

36. เทคนิคภูมิศาสตรและภูมิศาสตร
กายภาพ

/ depa/Dtac

ครูนางสาวภทรกรณ    
 บุญยงค

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

37. โครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมิณวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)

/ สพม. ลป ลพ

38. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3

/ / / สสวท.

39. ชมนิทรรศการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 64
 พ.ศ. 2564

/ / คุรุสภา

40. อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย

/ สพฐ.และมูลนิธิศุภมิ
ตแหงประเทศไทย

41. รวมเสวนาออนไลน “แนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ Covid-19”

/ / / สมศ.

42. ประชุมออนไลนเรื่อง การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 (SAR) ปการศึกษา 2563

/ / / สพม. ลป ลพ

ครูนางสาวภทรกรณ    
 บุญยงค

ตอ



421

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวภทรกรณ    
 บุญยงค

ครู 43. การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพดาน
การจัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงการ
เรียนรูนอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน

/ / / / / คุรุสภา

1. หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน
หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch 
(Coding Online For Teacher Plus:C4T 
Plus-Scratch)

 /  /  / สพฐ และ สสวท

2. รวมกิจกรรมการอบรมโครงการ TOT 
Smart Kids Code

 /  /  / โรงเรียนเมืองมายวิทยา

3. การทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง 
การประยุกตและพัฒนาเว็บไซตดวย 
Google Sites

 /  /  / โรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลบึง
คําสรอย1(โรงเรียนวัด
ราษฎรศรัทธาราม)

4. การอบรมดวยระบบการเรียนออนไลน
ในบทเรียน การเปลี่ยนแปลงผานองคกร
ดิจิตอล

 /  /  /  / สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิตอล

พนักงาน
ราชการ

นายศุภกิจ ยะแกว10.
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

5. การอบรมดวยระบบการเรียนออนไลน
ในบทเรียน ความเขาใจและการใช
เทคโนโลยีดิจิตอลอยางมีประสิทธิภาพ

 /  /  /  / สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิตอล

6. การอบรมดวยระบบการเรียนออนไลน
ในบทเรียน แนวทางในการนําเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐมาใชสําหรับบริการภาครัฐ

 /  /  /  / สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิตอล

1. อบรมการจัดทําขอสอบ on line  / รร.บุญวาทยวิทยาลัย

2. อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น
ความรูชั้นสูง

 / สพม.ลปลพ.

1. การทดสอบเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตร" 
(ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส)

√ โรงเรียนวัดคูสราง

2. การอบรมออนไลน หลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นบาน พุทธศักราช 2551"

√ สพป. พิจิตร เขต 2

3. การทดสอบความรู ความเขาใจ เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

√ โรงเรียนวัดประชา
บํารุงกิจ

พนักงาน
ราชการ

นางสาวเปรมยุดา 
อินจันตา

11.

พนักงาน
ราชการ

นายศุภกิจ ยะแกวตอ

ครูอัตราจางนางสาวเรณู โนแกว12.
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

4. การทดสอบความรูความเขาใจ
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาใหขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะว21/2560

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

5. กิจกรรมอภิปราย "ขยับความคิด พิชิต
ปญหาพลังงานไฟฟาไทย" ปที่ 10

√ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย

6. การทดสอบความรูเกี่ยวกับความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

7. การดําเนินการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการตําแหนงครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

8. การทําแบบทดสอบออนไลน รายวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน

√ โรงเรียนปทุมคงคา

ครูอัตราจางนางสาวเรณู โนแกวตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

9. การเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน
เรื่อง เตรียมความพรอมรับการประเมิน 
PISA 2021 ดวยระบบ PISA - Style 
Online Testing

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

10. Teaching Technique 
Comprehension for EnglishTeacher

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

11. การทดสอบวัดความรูทางวิทยาศาสตร
เบื้องตน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ กศน.อําเภอสูงเมน

12. การทดสอบความรูความเขาใจ
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาใหขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ.ที่ศธ0206.3/ว21,ว22ลวใ 5 ก.ค.
2560

√ สพม.เขต42

13. การทดสอบความรูเกี่ยวกับ  "โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ."

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

ครูอัตราจางนางสาวเรณู โนแกวตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

14. ทดสอบออนไลนเรื่องความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

15. Basic Abbreviation √ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง ลําพูน

ครูอัตราจางนางสาวเรณู โนแกวตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

 การอบรมหลักสูตรออนไลน เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

√  ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน
แหงประเทศไทย

 การอบรมลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C) √  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย “หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส
หลักสูตร 62037

√  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต 
แหงประเทศไทย

 การอบรมในโครงการสัมมนาเทคนิคการ
สอนภาษาจีนในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

√  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง

ครูชํานาญการ นางศิรินภา          
   ยะคําปลูก

1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการ
ขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธี
จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2

√  โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณและโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี

 การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา
และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning)

√  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3  นางสาวพัชราพร    
 จามรี

ครู  การรับชมวิดีทัศนการบรรยายหัวขอ 
“แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใต สถานการณ COVID-19 และการ
ดําเนินงานของหนวยงานตนสังกัด

√  สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)

ครูชํานาญการ นางสาวอังสุนีย      
 สุวรรณชัย

2
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  (1)    
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สูตร
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การจัดการ
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วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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ของผู
ประกอบ
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ  นางสาวพัชราพร    
 จามรี

ครู  อบรมหลักสูตร “การลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา”

√ กระทรวงศึกษาธิการ 
รวมมูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย และ 
Save the Children

4  นางพัชราพร         
 วรรณารักษ

ครู  อบรมหลักสูตร “การลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา”

√ กระทรวงศึกษาธิการ 
รวมมูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย และ 
Save the Children

5  นางสาวกนกวรรณ  
  ขันคํา

ครู  การอบรมลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C) √  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

6  นางสาวอรพรรณ   
  หมูเทพ

ครู  การอบรมลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C) √  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น
ความรูขั้นสูง รุนที่ 1/2563

√  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

 ประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัย
ในสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

√  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย
ผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายสังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2

√  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการ นางสาวกิตติยา      
 แกวสิงห

7
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ  นางสาวกิตติยา      
 แกวสิงห

ครูชํานาญการ  อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสราง
ความเขมแข็งในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศดานการจบการศึกษาและการ
ใหบริการขอมูลทางการศึกษา โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-learning))

√  สพฐ.

 การฝกอบรมปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตร 5 
องคประกอบ รุนที่ 1 ประจําปงบประมาณ
 2564

√ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 เขารวมรับชมการเสวนาออนไลน “แนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ COVID – 19”

√  สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 นางอังคสุมาริน     
 ปาละจะเร

8
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ  นางอังคสุมาริน     
 ปาละจะเร

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 เขารวมรับชมการบรรยาย “แนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ COVID – 19 : การตรวจเยี่ยม
 Online”

√  สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)

9  นายภูมิสิทธิ์ กุสส
ลานุภาพ

ครูชํานาญการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับขาราชการครู
 บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา
 ที่พนจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

√  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

10  นายสมบัติ อัศวะสัย ครูชํานาญการ  การอบรมหลักสูตรที่ 62121 การ
เสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา 
และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning)

√  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 ระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูรายบุคคล

√  บริษัท นวัตกรรม
สรางสรรคการศึกษา 
จํากัด

 กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู 
ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 (รูปแบบออนไลน)

√  คุรุสภา

 เสวนาออนไลน "แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกภายใตสถานการณ 
COVID-19 และการดําเนินงานของ
หนวยงานตนสังกัด"

√  สมศ.(สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา)

 การสัมมนาออนไลน หัวขอ How To 
เปลี่ยน “เปลี่ยนหองเรียนอยางไร ภายใต
สังคมไทย ที่เปลี่ยนแปลง”

√
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหัวขอ 
“การประกันคุณภาพการศึกษาไทย กาว
ไกลดวยคุณธรรมและจริยธรรม

√  สมศ.(สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา)

ครูชํานาญการ นางสาวนลินรัตน   
  อิมิวัฒน

11



433

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ  นางสาวนลินรัตน   
  อิมิวัฒน

ครูชํานาญการ  การประชุมทางวิชาการ สภาการศึกษา
เสวนา OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 2

√  สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

 โครงการความรวมมือกับโรงเรียน
เครือขายในการขยายผลองคความรูทาง
วิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
 สพฐในจังหวัดลําปาง ครั้งที่2

√  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวนสําหรับ
ครูมัธมศึกษาปที1่-3

√  สพฐและสสวท

13  นางสาววัชราภรณ  
  สายวงค

ครูชํานาญการ  อบรมหลักสูตรออนไลนและผานการ
ทดสอบ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

√  ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน
แหงประเทศไทย

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 นางสาวสุพิศ         
 แกวบุญเรือง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู
เพศวิถีศึกษา การสอนเพศวิถีศึกษา : การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชัวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

√
 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
และมูลนิธิแพธทูเฮลท

 รับขมเสวนาออนไลน แนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ Covid-19

√  สํานักงานรับรอง
มาตรฐาานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การ
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย กาวไกล
ดวยคุณธรรมและจริยธรรม

√  สํานักงานรับรอง
มาตรฐาานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

ครูชํานาญการ นางสาววัชราภรณ  
  สายวงค

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 ประชุมเสวนาและรับฟงความคิดเห็น เรื่อง
 คุณภาพการศึกษาไทย สูการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต

√  สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

 อบรมการเรียนออนไลนหลักสูตร ชีวิตวิถี
ใหมและความฉลาดทางดิจิทัล

√ มหาวิทยาลัยเกษตร    
 ศาสตร

 ประชุมโครงการจิ๋วตาไว รูเทาทันสื่อ √  สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

 อบรมโครงการจิ๋วตาไว รูเทาทันสื่อ √  สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ
สรางองคกรรอบรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ดวยการดําเนินงานโรงเรียน อย.นอย

√  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา

15  นางสาวชลลดา      
 สุภากาวี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding 
Online for Grade 7-9 Teacher( C4T-8)

√ สสวท.

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 นางธมลพรรณ      
  ยอดคํา

14

ครูชํานาญการ นางสาววัชราภรณ  
  สายวงค

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 การเขียนโปรแกรมภาษา Pyhon (C4T 
Plus-Python)

√  สสวท.

 เครือขายและความปลอดภัย √  thaimooc รวมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช

 การเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T 
Plus-Python รุนที่ 2)

√  สสวท.

 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูยุค
สรางสรรค

√  thaimooc รวมกับ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

17  นายจรัญ             
 ปญญาดิบวงศ

ครูชํานาญการ  หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6Coding Online for Grade 10-
12Teacher (C4T – 9)

√  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) และสถาบัน
สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 นายสุระกิตย        
  จันตะวงศ

16
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 กิจกรรมทางวิชาการ √  สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

 คุณภาพการศึกษาไทย สูการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต

√  สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย √  สพฐ.

อาหารลานนา √ กระทรวงการอุดมศึกษา
กลยุทธการบริหารรานคาปลีกอยางมือ √ กระทรวงการอุดมศึกษา

20  นางธัญสุตา ณลําปาง ครูชํานาญ
การพิเศษ

 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 นางสุวิมล พวงสุยะ19

ครูชํานาญการ นางสาวอําพันธ     
  ชุมเชื้อ

18
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ  นางธัญสุตา ณลําปาง ครูชํานาญ
การพิเศษ

 รับชมการเสวนาออนไลน "แนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ COVID-19"

√  สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)

21  นายยุติวิชญ เทือกตา ครูชํานาญ
การพิเศษ

 อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ รุนใหญ ขั้น
ความรูขั้นสูง รุนที่ 1/2563

√  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

22  นางโสภิต ติ๊บกันเงิน ครูชํานาญ
การพิเศษ

 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

√  มูลนิธิศุภนิมิตรแหง
ประเทศไทย

23  นางนงนุช ชัยนันตา ครูชํานาญ
การพิเศษ

 การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ
และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู
ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

√  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน รวมกับ
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา
 และ สโมสรลูกเสือ
นครเขลางค
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 การอบรมการดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว
21/2560)

√  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

 การอบรมออนไลนหลักสูตรอบรมการ
จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู 
Coding for Teacher (C4T) รุนที่ 2

√  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

 การพัฒนาในหลักสูตรหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะครูมืออาชีพดานการจัดการ
เรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอกชั้น
เรียน และเทคโนโลยีเปนฐานเนื่องในงาน
วันครู ครั้งที่ 65

√  สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ



440

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 การอบรมโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 
(OBEC AWARDS)

√  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

 การเขารับชมเสวนาออนไลน "แนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต
สถานการณ COVID-19 และการ
ดําเนินงานของหนวยงานตนสังกัด"

√  สมศ.(สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา)

 การเขารวมประชุมการซักซอมความเขาใจ
ในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2564)

√  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

 การเขารวมสัมมนา How To เปลี่ยน 
“เปลี่ยนหองเรียนอยางไร ภายใต
สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง”

√  สาขาสังคมศึกษา 
คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี
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การศึกษา
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 การอบรมโครงการ การเขียนวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom 
Action Research: CAR) ดวยการจัดการ
เรียนรู Active Learning ผาน 
กระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อขอเลื่อน
วิทยฐานะ ทุกตําแหนง

√  สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.)

 การเขารับชมโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม "การประกันคุณภาพการศึกษา
ไทย กาวไกลดวยคุณธรรมและจริยธรรม"

√  สมศ.(สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา)

24  นายรุงโรจน          
 วรรณาการ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตร 5
 องคประกอบ

√ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding 
Online for Grade 7-9 Teacher (C4T -
8) รหัสหลักสูตร 63025

√  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

 อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
Coding Online for Grade 10-12 
Teacher (C4T -9) รหัสหลักสูตร 63026

√  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผล25
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

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

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ
โรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools 
Level 1)

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     
 อินสะอาด

26



444

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ
โรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for Schools 
Level 2)

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ
โรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for Schools 
Level 3)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

การขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธี
จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2

√ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ รวมกับ 
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     
 อินสะอาด

ตอ
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     
 อินสะอาด

ตอ
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  (1)    
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สูตร
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การจัดการ
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บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือ
กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน

√ ส.บ.ม.ท.

4 โครงการสงเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตน
สังกัดเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การประเมินภายนอกภายใตสถานการณ 
covid19

√ สมศ

5. การอบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงาน
รางวัลทรงคุณคา สพฐ(OBEC AWARD)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

6 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

นายสุมล    สัญญเดช1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายสุมล    สัญญเดช ผูอํานวยการ
โรงเรียน

7.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

√ ส.บ.ม.ท.

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือ
กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน

√ ส.บ.ม.ท.

4, กิจกรรมทางวิชาการ(ออนไลน)เนืองใน
โอกาสวันครูครั้งที่ 65 พ.ศ.2564

คุรุสภา

5 การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ตําแหนง รอง ผอ. ที่
ไดรับแตงตั้งประจําป 2563

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายวิชิต อินนันไชย2
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เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

6 โครงการสงเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตน
สังกัดเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การประเมินภายนอกภายใตสถานการณ 
covid19

√ สมศ

7.การเสริมสรางความเขมแข็งในการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการจบกศ.
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่และสถานศึกษา(ออนไลน)

สพฐ

8. การอบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงาน
รางวัลทรงคุณคา สพฐ(OBEC AWARD)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

9 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)

สพม.ลําปาง ลําพูน

10 ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิตัล
(ออนไลน)

√ ม.เกษตรศาสตร

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายวิชิต อินนันไชยตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1 การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา ตําแหนง รอง ผอ. ที่
ไดรับแตงตั้งประจําป 2563

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

2 งานสัมมนาออนไลน ครั้งที่ 
2/2564R.I.C.H Learning: นวัตกรรมการ
เรียนรูคูความสุข

√ สมาคมครูวิทยาศาสตร

3 การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

4 ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิตัล √ ม.เกษตรศาสตร
5. การอบรมออนไลนบทเรียนการใช
เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทํางานภาครัฐ(20 
มค 64)

√ สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดิจิทัล

6. การอบรมออนไลนบทเรียนกฏหมายคุม
ครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงาน 
ภาครัฐ(20 มค 64)

√ สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดิจิทัล

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางฐิตารฎาฏ        
 อมรสิริหิรัญ

3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

7. การอบรมออนไลนบทเรียนธรรมาภิ
บาลขอมูลสําหรับผูบริหารองคกรรัฐ(20 มค
 64)

√ สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดิจิทัล

8. การอบรมออนไลนบทเรียนแนวทาง
และแนวปฏิบัติการ เปดเผยขอมูลของ
ภาครัฐ

√ สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดิจิทัล

9.อบรมออนไลนบทเรียนพรบการ
บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผาน
ระบบดิจิตัล พ.ศ. 2562   (20 มค 64)

√ สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดิจิทัล

1 การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2 ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิตัล √ ม.เกษตรศาสตร
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

4. การอบรมออนไลนเรื่อง 4 ทักษะการ
จับประเด็น เรียนดี ชีวิตปง

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางฐิตารฎาฏ        
 อมรสิริหิรัญ

ตอ

ครูนางสาววรัชยา       
  ดวงคํา

4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาววรัชยา       
  ดวงคํา

ครู 5 การอบรมออนไลนเรื่อง พัฒนาผูเรียนให
เปนเด็กเกง และดี

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

5 นายวิแทน            
  ปวกพรมมา

ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3 กิจกรรมเสริมความรูใหนักเรียน
หองเรียนพิเศษ ระดับม.4 ม 5 ร.ร.เถิน

√ วิทยากร ร.ร.เถิน

1.วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โลกและอวกาศ
ระดับม.ปลาย (ออนไลน)  ระหวาง1กย-11
 ตุลาคม 2563

√ สสวท.(วิทยากร)

2.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

6 นายเอกชัย จันทรตา ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

4. ผานการอบรมพัฒนาเพื่อสงผลงาน
รางวัลอันทรงคุณคา สพฐ (OBEC 
AWARDS)

√ สพม ลําปาง ลําพูน

5. รวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตถกรรม
ในระบบออนไลน ปกศ 2563 (9 เมย 64)

√ สพม ลําปาง ลําพูน

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3. รวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตถกรรม
ในระบบออนไลน ปกศ 2563 (9 เมย 64)

√ สพม ลําปาง ลําพูน

8 นางสาวอรพรรณ    
  มหาวัน

ครูอัตราจาง 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนางสาวเสาวนิต      
   ปงกาวงศ

7

ครูนายเอกชัย จันทรตาตอ



453

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวอรพรรณ    
  มหาวัน

ครูอัตราจาง 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการรวมมือ
กับร.ร.เครือขายขยายผลองคความรูทาง
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน สู 
ร.ร.ม.ปลาย สังกัด สพฐ.ในจ.ลําปาง

√ รร.ลําปางกัลยาณี รวม
กับร.ร.มหิดลวิทยา
นุสรณ

2.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3. รวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตถกรรม
ในระบบออนไลน ปกศ 2563 (9 เมย 64)

√ สพม ลําปาง ลําพูน

10 นางสาวกมลวรรณ   
 ปญญาคํา

ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนายวิทยา ตะนางอย9
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการ GPAS 5 steps ไปพัฒนา
วิทยฐานะ

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

4.อบรมออนไลน การนํานวัตกรรมการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูแบบActive 
Learningดวยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิง
ระบบกระบวนการ GPAS 5 steps ไป
พัฒนาวิทยฐานะ

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

5.โครงการสงเสริมสถานศึกษาและความ
รวมมือกับ ร.ร.เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใตสถานการณ covid19
ประจําปงปม.2564

√

ครูนางสาวกมลวรรณ   
 ปญญาคํา

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวกมลวรรณ   
 ปญญาคํา

ครู 6. เสริมสรางพัฒนาวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและการปรับฐานความคิด การ
แยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม  20 มีค 2564

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการ GPAS 5 steps ไปพัฒนา
วิทยฐานะ

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

2.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการรวมมือ
กับร.ร.เครือขายขยายผลองคความรูทาง
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน สู 
ร.ร.ม.ปลาย สังกัด สพฐ.ในจ.ลําปาง 
(26-27 ธค 2563)

√ รร.ลําปางกัลยาณี
รวมกับร.ร.มหิดล
วิทยานุสรณ

ครูน.ส.เสาวลักษณ      
  ไชยมงคล

11
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ น.ส.เสาวลักษณ      
  ไชยมงคล

ครู 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการ GPAS 5 steps ไปพัฒนา
วิทยฐานะ (19 กพ 2564)

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

4.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1 การอบรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น
ความรูชั้นสูง (S.S.A.T.C)

√ สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ

2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการ GPAS 5 steps ไปพัฒนา
วิทยฐานะ (19 กพ 2564)

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

3.อบรมโครงการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 

/ 6 )

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

4.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนางพิทยาภรณ       
 ทารัตน

12
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางพิทยาภรณ       
 ทารัตน

ครู 5.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1 การอบรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นสูง 
(S.S.A.T.C)

√ สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการ GPAS 5 steps ไปพัฒนา
วิทยฐานะ (19 กพ 2564)

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

3.อบรมโครงการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 
21/2560)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

4.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

14 นางสาวปริฉัตร       
   จิโนปง

ครูอัตราจาง 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูน.ส.จุฬาทิพย         
 ทิพยศรีบุตร

13
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวปริฉัตร       
   จิโนปง

ครูอัตราจาง 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2. การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศสื่อ
นวัตกรรมในระบบออนไลน ปกศ.2563

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2. กิจกรรมทางวิชาการ16-30 ม.ค.2564 √ คุรุสภา
18 นางจารุณี    เทพทอง ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนางพิศสุดา   มาปลูก17

ครูนางธิดารัตน ศรีชัย
ตัน

16

15 นายเกรียงศักดิ์       
 จิตจักร

ครู
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เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางจารุณี    เทพทอง ครู 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3. เขารวมโครงการเสริมสรางระบบเฝา
ระวังสารเคมีทางการเกษตรดวยการ
ตรวจสอบสารตกคางในพืชผักฯ

√ สสส.

4. โครงการสงเสริมศักยภาพการใขภูมิ
ปญญาทองถิ่น

√ ม.ราชภัฏลําปาง

5.การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
(Best Practice)  9 เมย 2564

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

20 นางสาวพจนารถ     
 ยศทะนะ

ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนางมนฑิรา เจดียปน19
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวพจนารถ     
 ยศทะนะ

ครู 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

24 นายพนัชกร           
  ไชยานนท

ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

นางศรีวรรณ เทพวงศ21

ครูนายวงศพัทธ         
   เทพวาลย

23

ครูนางนงเยาว           
 ชาประดิษฐ

22

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายพนัชกร           
  ไชยานนท

ครู 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องใน
โอกาสวันครู

√ คุรุสภา

2.อบรม"การเรียนรูกัญชาและกัญชงอยาง
ชาญฉลาดสําหรับประชาชนดวยอิเล็คทรอ

√ กระทรวงศึกษาธิการ

3.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

27 นายนพพร ชัยนันตา ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนางสาวชุติกาญจน  
  ซองเงิน

25

ครูนายปยะดนัย วิเคียน26
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายนพพร ชัยนันตา ครู 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

31 น.ส.นิภาวรรณ ฝนอุด ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนายประเทือง ภูเขียว28

ครูนางสุกัลยา ศิรินอย30

ครูนายอาริน เขื่อนแกว29
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ น.ส.นิภาวรรณ ฝนอุด ครู 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

35 น.ส.ธมลวรรณ       
  ใจคําวัง

ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูอัตราจางน.ส.ประภัสสร       
     จิโนปง

34

ครูนางธัญภา   อุนลื้อ33

ครูน.ส.จันทรัสม         
 สัตตรัตนขจร

32
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ น.ส.ธมลวรรณ       
  ใจคําวัง

ครู 2 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

39 นายอรรถพล   ปนคํา ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูอัตราจางน.ส.ณัฏฐธิดา  ศรีธิ38

ครูนางเครือวัลย         
    สุริยะวรรณ

37

ครูวาที่ รต.เฉลิมพันธ   
 แกวประเสริฐ

36
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เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายอรรถพล   ปนคํา ครู 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

43 นายเจตน แสนชัย ครูอัตราจาง 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนางอรุณี              
    อภิรักษโยธิน

40

ครูอัตราจางน.ส.จรรญารัตน      
 แกวเฟย

42

ครูนางรุงทิพย   รินพล41
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายเจตน แสนชัย ครูอัตราจาง 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

47 นายธีระพันธ         
  ปงกาวงศ

ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูอัตราจางน.ส.สุทธิวรรณ       
     ณ นคร

46

ครูนางสาวพวงผกา     
  คันธรัตน

45

ครูนายสุเมธ    เทพทอง44
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายธีระพันธ         
  ปงกาวงศ

ครู 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3.การขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาวะวัยรุน √ สสจ.ลําปาง
1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3.การสรางความเขาใจการดําเนินการพื้นที่
ตนแบบระบบดูแลชวยเหลิอนักเรียน

√ สพฐ.

50 นายพงษสวัสดิ์  สวัสดี ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนายนิรันดร           
  เลิศนิรันดรสกุล

49

ครูนางอัมวรรณ         
  กนกกังวานโรจน

48
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3. การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

4.การใชงาน google Apps for 
Education เพื่อพัฒนาการเรียนรูทาง
เทคโนโลยีผานระบบอิเล็กทรอนิกส

√ กศน.หนองหญาไซ 
จ.สพรรณบุรี

ครูนายพงษสวัสดิ์  สวัสดีตอ

ครูน.ส.จันทรานี         
 แกวประเสริฐ

51
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

5 กิจกรรมสงเสริมการอานและผานการ
ทดสอบดวยระบบอิเลคทรอนิกส เนื่องใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
ประจําป 2564

√ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี กทม.

6.การทดสอบระบบออนไลน"ความรอบรู
และความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติ 
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษที่เกียวขอ
กับการปฏิบัติงาน

√ กศน.จ. มุกดาหาร

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2  อบรมพัฒนาสื่อผลงานรางวัลทรงคุณคา
 สพฐ (OBEC  AWARDS)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

3 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูน.ส.จันทรานี         
 แกวประเสริฐ

ตอ

ครูน.ส.กรรณิกา         
 บุญประเสริฐ

52
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2. การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

56 นางแววดาว เมืองใจ ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการรวมมือ
กับร.ร.เครือขายขยายผลองคความรูทาง
วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน สู 
ร.ร.ม.ปลาย สังกัด สพฐ.ในจ.ลําปาง

√ รร.ลําปางกัลยาณี
รวมกับร.ร.มหิดล
วิทยานุสรณ

ครูนายภัทรกฤต นิลแชม55

ครูนายนิรันดร           
  วรกุลธนวรรธน

53

ครูนายสมภพ  เบาใจ54
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เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2.การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ
ขั้นความรูชั้นสูง

√ สพม ลําปาง ลําพูน

3.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1   Digital   Literacy   23ม ค 2564 √ สถาบันพัฒนาบุคลากร
 ภาครัฐ

2  ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการทํางานภาครัฐ  24ม ค 2564

√ สถาบันพัฒนาบุคลา

3  การบริหารโครงการ (Project 
Management) 26 มค 2564

√ สถาบันพัฒนาบุคลา

4. เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2564(
ออนไลน)

√ คุรุสภา

ครูนางแววดาว เมืองใจตอ

ครูวาที่ ร.ต.สงา         
  จุราเพชร

57
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1.การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ
ขั้นความรูชั้นสูง

√ สพม ลําปาง ลําพูน

2 โครงการพัฒนาการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําป 2564

√ สพม ลําปาง ลําพูน

3 อบรมโครงการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม   (ว

)

√ สพม ลําปาง ลําพูน

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

60 นายอิสระ   ศิริวงศ ครู

ครูนายชัยมงคล หินใหญ59

ครูนางสุดเฉลียว         
  ไทยกรรณ

58
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายกัมพล   ธิติกร ผูอํานวยการ
โรงเรียน

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

2 นายนิกร   ใจไหว รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)

 โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

3 นางสาวดวงพร       
  สมจันทรตา

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

4 นายประเสริฐ  สืบสม ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

อบรมออนไลน การประกันคุณภาพ
การศึกษา

 สพม. ลําปาง ลําพูน

เขารวมและนําลูกเสือโรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา ถวายราชสดุดี  ณ คาย
ลูกเสือจังหวัดลําปาง



สพม. ลําปาง ลําพูน

ครูนายรัชณพงษ        
  อุฬารโชค

5

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมออนไลน เตรียมความพรอมรับการ
ประเมิน PISA 2021

 สพม. ลําปาง ลําพูน
อบรมออนไลน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรนา  สพม. ลําปาง ลําพูน
Basic Abbreviation  สพม. ลําปาง ลําพูน
การดําเนินการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สพม. ลําปาง ลําพูน
รวมกิจกรรมทางวิยาศาสตร  ม.ราชภัฎเพชรบูรณ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดชางศรี
สะเกษ

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

อบรมการใช Program ขอสอบระบบ 
Online


โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย

ครูนายรัชณพงษ        
  อุฬารโชค

ตอ

ครูนางสาวอังคณา  
ปนตาเทพ

6
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมเปนวิทยากรขยายความรู           
และอบรมการใช Program               
ขอสอบระบบ Online


รร.เสด็จวนชยางคกูล
วิทยา

เขารับการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
ดานการจัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลง
เรียนรูนอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน



คุรุสภา

เขารวมอบรมออนไลนสูแนวทางงการนํา
นวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning ดวยระบบ GPAS
 ๕ steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ รองรับทุก
เกณฑการประเมินสําหรับครูทุกทาน



ศูนยวิชาการ พว.ผาน
ระบบ ZOOM

ครูนางสาวอังคณา  
ปนตาเทพ

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมอบรมออนไลนมิติใหมกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงของการเขียนวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research : CAR) ดวยการจัดการเรียนรู 
Active Learning ดวยระบบ GPAS ๕ 
steps เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะทุกตําแหนง



ศูนยวิชาการ พว.ผาน
ระบบ ZOOM

การประเมินสมรรถนะครูและบุคลากร    
 ทางการศึกษาดวยระบบ Online 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยสมาคมวิทยากร
ลูกเสือบุรีรัมย



สมาคมวิทยากร
ลูกเสือบุรีรัมย

การอบรมออนไลนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต หลักสูตรสําหรับครู การทํา
ผลงานเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3



สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3

ครูนางสาวอังคณา  
ปนตาเทพ

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวอังคณา  
ปนตาเทพ

ครู การเรียนออนไลนตามเกณฑการวัดผลใน
รายวิชา จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน (10 
ชั่วโมงการเรียนรู โดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)



มหาวิทยาลัย  เชียงใหม

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

อบรมขยายองคความรูทางดานคณิตศาสตร
 และวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 ของโรงเรียน
ขยายผลกับโรงเรียนเครือขาย



โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เปนวิทยากรเชิงปฏิบัติการสรางขอสอบ
ออนไลน ผาน flip.21

  
โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

เขารับการประเมิน การตรวจขั้น 5 ขั้นการ
ปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับ
เครื่องหมายวูดแบดจ 2 ทอน 

สพม.ลําปางลําพูน 
โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม และสโมสร
ลูกเสือนครเขลางค

ครูนางสาวธิดา  ใจตรง7
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรูขั้น
สูง S.S.A.T.C 

สพม.ลําปางลําพูน 
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา
 และสโมสรลูกเสือนคร
เขลางค

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนสรุป
บทเรียน การพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา 

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดลําปาง

8 นางศุภราพร          
  ชัยวิลยศ

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

9 นางอรุณศรี           
 สงวนศักดิ์

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

10 นางสุวิมล เติงจันตะ ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

11 นางสาวธัญญารัตน  
  เลาเงิน

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

7 นางสาวธิดา  ใจตรง ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวธัญญารัตน  
  เลาเงิน

ครู
การประชุมชี้แจงและการดําเนินงานบูรณา
การฯ(ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ., โรงเรียน
วิถีพุทธ, โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ,โครงการปฏิรูปการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยการ
เรียนรูที่มีสติสมาธิเปนฐาน, หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการเรียน
ประวัติศาสตร) และการใชกระบวนการ 
PLC เพื่อพัฒนางานคุณธรรมสําหรับครูใน
เขตพื้นที่



สพม. ลําปาง ลําพูน

ตอ นางสาวธัญญารัตน  
  เลาเงิน

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพครูผูจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต



สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดลําปาง 
รวมกับองคกร
สาธารณประโยชน
จังหวัดลําปาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

12 นางชุดากร  กสิรักษ ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

13 นางกนกพร           
  เรือนจันทร

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

14 นายชัยญานุวัฒน    
  แหลมมาก

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

15 นางมินตรา           
 ปอกเครือ

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

16 นางสาวดวงใจ ผัดวัง ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

17 นางเยาวณีย  จิตต
จริง

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

18 นางดาวเรือง          
  ศรีจําปา

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

19 นายสิทธิชัย           
 บัตรพิมพ

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ
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(8)     การ
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ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

20 นางกาญจนา         
    อินวิจิตต

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

21 นายกิตติรัตน         
  ศรีจําปา

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

22 นายนวพล  วงศนัน
ตา

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

23 นางรัชนี  อุปนันท ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

24 นางอมรพรรณ       
   สืบสม

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

25 นางวันทนา  ศรีสวัสดิ์ ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

26 นายชินวัตร           
  แสนหลวง

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

27 นางพัชรินทร         
 ภัคจีรสกุล

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา
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ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
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เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

28 นายอนุฤทธิ์  ปกติจิต ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

ศูนยเรียนรูการทํากระดาษสา บานทาลอ
วิธีการนําเสนใยใบสับปะรดทอเปนผา
วิธีการเคลือบผาดวยเทคนิคใน
หองปฏิบัติการเพื่อการทนไฟและเคลือบ
สารกันน้ํา



มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตรศูนยรังสิต

โครงการ เยาวชนเทาทันทางการเงิน  มูลนิธิพะเยา
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  ปภ.10

กิจกรรมปองกันและแกไขอุบัติภัยใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนเสด็จฯ

30 วาที่ รต.ยุรนันท      
  เชียงโส

พนักงาน
ราชการ

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

31 วาที่ รต.ปรัชญา      
 จินาวงค

ครูอัตราจาง การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

พนักงาน
ราชการ

นางสุธาทิพย         
  ตะคําวรรณ

29
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและ
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโรง
ใสในการดําเนินงาน



โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

โครงการ TOT Smart kids code   รร.เมืองมายวิทยา
32 นางสาวสุกันยา       

 สุยะสืบ
ครูอัตราจาง การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

33 นางสาวจันทิมา      
 ยะชะระ

ครูอัตราจาง การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน
(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน
ชยางคกูลวิทยา

ครูอัตราจางวาที่ รต.ปรัชญา      
 จินาวงค

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นางสาวสุธาสินี ประพฤติ ครู อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย สพฐ.

2 นายสกัด  รินฤทธิ์ ครู อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย สพฐ.

3 นายสกัด  รินฤทธิ์ ครู อบรมการพัฒนาในหลักสูตร คุรุสภา

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

√ √ √ 
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1.อบรมการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู 
และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําครั้งที่
 1 (1เมษายน2564)

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

2.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

3.การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

/ สสวท.

1.อบรมการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครั้ง
ที่ 1 (1เมษายน2564)

สพม.ลําปาง ลําพูน

2.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

3.อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
S.S.A.T.C.

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

4.พัฒนาศักยภาพเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ครูนางสาวจิตธกานต  
 แผนคํา

2.

ครูนางสมใจ  สาใจ1.
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

3. นายสุรเดช            
 นาคพงษพันธ

ครู 1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

4. นายสัจจา สัจจะเดช ครู 1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

5. นางอัญชลี            
 นันทอาภา

ครู 1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

6. นางวัลณีย            
  คุมภัยเพื่อน

ครู 1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

7. นางไพบูลย  พัลวัน ครู 1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

8. นางสุดาพร อําไพรัตน ครู 1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

9. นางดวงดาว          
   เรือนอินทร

ครู 1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

10. นางจุรีรัตน  ปงผาบ ครู 1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

11 นายสุรชัย  จอมแปง ครู 1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

12. นายศุภรดา ลาดปา
ละ

ธุรการ 1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

13. นางสาวกุลธิดา สาใจ ครูพี่เลี้ยงเด็ก
พิการ

1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

2. อบรมประชุมเสริมสรางความแข็มแข็ง
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

3.ประกันคุณภาพในสถานศึกษา สพม.ลําปาง ลําพูน
4. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูการ
คํานวณ

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางรัตนา  คําตาบุตร14.
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1.อบรมการสอนออนไลน google 
Classroom

/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

2.พัฒนาศักยภาพเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม

สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวอนุธิดา   
กิตติยะ

15
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นางณัฐรินีย           
 วัฒนาพันธ

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2 นางธิดา  ฮาวปนใจ ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-4

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3 นางสาวศุภลักษณ   
  คําลือ

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-5

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4 นางสาวธัญกมล      
 บุญยะสิงห

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-6

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

5 นางสาวรัตนาภรณ   
 กาวิโยค

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-7

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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 หลัก   
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  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

6 นางสาวสมัชญา      
 ดวงรัตน

ครูผูชวย การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-8

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

7 นางชญานิศ           
  เขื่อนควบ

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-9

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

8 นางวรณัน พรหมชวย ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-10

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

9 นางสาวณิชาภา      
  จันทรเพ็ญ

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-11

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

10 วาที่ ร.ต.กิตติชัย     
 ตั้งตรง

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-12

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

11 นางภคนันท          
 อักษรทับ

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-13

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

12 นางสาวจันทรประภา
  เตจาคํา

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

13 นายเศรษฐ  ตุนมานะ ครูผูชวย การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

14 นายสหัสนัยน        
  จิตรกุล

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-4

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

15 นางประภัสสร        
 พรมคําตัน

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-5

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

16 นายธนา กัณทวีชัย ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

17 นางณัฐรินีย           
 วัฒนาพันธ

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

18 นางสาวกรวรรณ 
พิฆเนศวร

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-7

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

19 นายปรีชา  มีแจ ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

20 นางสาวรัตนาภรณ 
กาวิโยค

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูประถมศึกษาปที่ 1-3

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

21 นางณภัค  ฐิติมนัส ครู การพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค 
สําหรับหองเรียนศตวรรษที่ 21

 กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
Creativity Culture & 
Education

22 นายกฤษดา  วงหลา ครู การใชงาน Google Classroom เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียน
ออนไลน

 สพม.34

23 นางธนาพร  วงควาน ครู ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรู
เบื้องตน

 คณะลูกเสือแหงชาติ

24 นางธนาพร  วงควาน ครู ผูกํากับลูกเสือ ขั้นความรูทั่วไป  คณะลูกเสือแหงชาติ
25 นางสาวธัญวรัตน    

  เจริญจิตร
ครู ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูชั้นสูง  คณะลูกเสือแหงชาติ

26 นายเศรษฐ  ตุนมานะ ครูผูชวย ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูชั้นสูง  คณะลูกเสือแหงชาติ
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

27 นายศรายุทธ  ใจพล ครูผูชวย ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูชั้นสูง  คณะลูกเสือแหงชาติ

28 นางสาวธัญกมล      
 บุญยะสิงห

ครู ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูชั้นสูง  คณะลูกเสือแหงชาติ

29 นางประภัสสร        
  พรมคําตัน

ครู ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูชั้นสูง  คณะลูกเสือแหงชาติ

30 นางสาวพัชรนันท    
  รักสถาน

ครูผูชวย ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูชั้นสูง  คณะลูกเสือแหงชาติ

31 นายธนกฤต           
 บุญทาจันทร

ครู ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูชั้นสูง  คณะลูกเสือแหงชาติ

32 วาที่ ร.ต.กิตติชัย     
  ตั้งตรง

ครู การพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS)

 สพม ลําปาง ลําพูน

33 วาที ร.ต.กมลศิษฐ   
 ชลมนัสสรณ

ครู การพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS)

 สพม ลําปาง ลําพูน
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

34 นายจิรานนท วิชัยคํา ครู การพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS)

 สพม ลําปาง ลําพูน

35 นางมาลัย สานหลาน ครู การพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS)

 สพม ลําปาง ลําพูน

36 นางรัตนา  ซุกซอน ครู การพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS)

 สพม ลําปาง ลําพูน

37 นางประกายคํา       
 พรมณะ

ครู การพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS)

 สพม ลําปาง ลําพูน

38 นางพัชราภรณ       
  ธนาไพศาลสิทธิ์

ครู การพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS)

 สพม ลําปาง ลําพูน

39 นายไกรสร            
 วงศวิวัฒน

ครู การพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS)

 สพม ลําปาง ลําพูน

40 นายปรีดา  ยะธิมา ครู การเขียนโปรแกรม Scratch  สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศสาตรและ
เทคโนโลยี
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

41 นางณัชชา เตจะโสด ครู การเขียนโปรแกรม Scratch  สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศสาตรและ
เทคโนโลยี

42 นางสาวพรรษา       
 ชายนอย

ครู การเขียนโปรแกรม Scratch  สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศสาตรและ
เทคโนโลยี

43 นางชลภิรัตน แกวมูล ครู กลองสมองกลสรางสรรค และการเขียน
โปรแกรม KB-IDE

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศสาตรและ
เทคโนโลยี

44 นายปรีดา  ยะธิมา ครู การเขียนโปรแกรมภาษา Python  สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศสาตรและ
เทคโนโลยี

45 นางณัชชา เตจะโสด ครู การเขียนโปรแกรมภาษา Python  สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศสาตรและ
เทคโนโลยี
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

46 นางสาวพรรษา       
 ชายนอย

ครู การเขียนโปรแกรมภาษา Python  สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศสาตรและ
เทคโนโลยี

47 นายวิทยา วรรณ
มะกอก

ครู การเขียนโปรแกรมภาษา Python  สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศสาตรและ
เทคโนโลยี

48 นางสาวพรรษา       
 ชายนอย

ครู กลองสมองกลสรางสรรค และการเขียน
โปรแกรม MicroPython

 สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศสาตรและ
เทคโนโลยี

49 นายระนอง สองศรี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการฟสิกพื้นฐาน  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

50 นางณัชชา เตจะโสด ครู การออกแบบและการสรางสื่อเทคโนโลยี
สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ

 โครงการพัฒนาทักษะ
ทักษะครูและนัก
จัดการเรียนรูสําหรับ
หองเรียนในศตวรรษที่
 21

51 นางสาวโปรยทอง    
 แซแต

ครู รอบรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กับ GPAS 5 
Steps  ในวีใหม วิถีคุณภาพ ระดับมัธยม

 สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)

52 นางสาวศิรินทิพย    
   ทองขาว

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

 สพม ลําปาง ลําพูน

53 นางสาวธันยพร      
  ศรีวิชัย

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

 สพม ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

54 นายศรายุทธ  ใจพล ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

 สพม ลําปาง ลําพูน

55 นายนริศ  บุญญานุ
พงศ

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

 สพม ลําปาง ลําพูน

56 นางสาวธัญลักษณ  
เกตุกิ่ง

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

 สพม ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

57 นางสาวอรวรรณ  
โคตรภูเขียว

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

 สพม ลําปาง ลําพูน

58 นางสาวพัชรนันท  
รักสถาน

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

 สพม ลําปาง ลําพูน

59 นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

 สพม ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

60 นางสาวกุสุมา ดง
สงคราม

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

 สพม ลําปาง ลําพูน

61 นางสาวณัฐธิดา  
นันตะแกว

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

62 นางจิราวรรณ        
  ธรรมยศ

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ
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สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

63 นางสาวจารุนีย       
  ใจแจม

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

64 นางสาวนิภาพร ภูมิภู ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

65 นางสาวณัฐกานต    
 กาบศรี

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

66 นางสาวปุรวดา       
 สุใจยา

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

67 นางสาวธันยพร      
  ศรีวิชัย

ครูผูชวย การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

68 นางอําภา  เชียงคํา ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

69 นางปณณิกา          
 แกวกาศ

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

70 นางสาวนิตยา        
 มะโนคํา

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

71 นางนภัสสร           
 วงศรีคุณถาวร

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

72 นางสาวศุภลักษณ  
คําลือ

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

73 นายณัชนนท  แสนศรี ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

74 นายไกรสร            
    วงศวิวัฒน

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

75 นางสาวธัญวรัตน    
  เจริญจิตร

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

76 วาที่ ร.ต.กิตติชัย     
 ตั้งตรง

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

77 นายเศรษฐ  ตุนมานะ ครูผูชวย การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

78 นางสาวจิราวรรณ    
 มวงจันทร

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

79 นางมันทนา           
 ทาหนอทอง

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

80 นางสราทิพย          
 สีมาขจร

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

81 นายจิรานนท วิชัยคํา ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

82 นางสาววิไลลักษณ   
  คุณานวน

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

83 นายปรีชา มีแจ ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ



509

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

84 นางปาจารีย          
 ปญโญใหญ

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

85 นางชูศรี  วงศวิวัฒน ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

86 นางสาวกรวรรณ 
พิฆเนศวร

ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

87 นางรัตนา  ซุกซอน ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

88 นางพิศสมัย สารพันธ ครู การเสริมสรางความเข็มแข็ง ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการจบการศึกษา
และใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพฐ

89 นางชลธิกาญจน      
 จินาจันทร

ครู การลดความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

 มูลนิธิศุภนิมิต แหง
ประเทศไทย รวมกับ 
สพฐ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

90 นางสาวภูษณิศา     
  บริหาร

ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

 กองทุนสันับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รวมกับ สพฐ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท

91 นายพีรดนย           
 พีระพัฒนสกุล

ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

 กองทุนสันับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รวมกับ สพฐ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท

92 นางพัชราภรณ       
  ธนาไพศาลสิทธิ์

ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

 กองทุนสันับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รวมกับ สพฐ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

93 นางสาวชุตินันท      
 ใจอะกะ

ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

 กองทุนสันับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รวมกับ สพฐ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท

94 นางอักษร ถุงเงิน ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

 กองทุนสันับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รวมกับ สพฐ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท

95 นายวิฑูรย สุธรรม ครู โควิด 19 และระบาดวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

96 นางสาวกฤติยาภรณ 
  สิทธิตัน

ครู การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ดานการ
จัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรู
นอกชั้นเรียนเปนฐานและเทคโนโลยีเปน
ฐาน

 คุรุสภา

97 นางนภัสสร           
 วงศรีคุณถาวร

ครู การใชเครื่องมือดิจิดัลเพื่อการทํางานของ
ภาครัฐ

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

Digital Literacy  สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการ
ใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 
2562

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

ธรรมาภิบาลขอมูลสําหรับผูบริหารองคกรรัฐ  สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางมีประสิทธิภาพ

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence)

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

ความรูพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหขอมูลสําหรับ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

ครูนางชลธิกาญจน      
    จินาจันทร

99

ครูนางสาวจิราวรรณ    
  มวงจันทร

98
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางมีประสิทธิภาพ

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

Digital Literacy  สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

การใชเครื่องมือดิจิดัลเพื่อการทํางานของ
ภาครัฐ

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

ความรูพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหขอมูลสําหรับ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence)

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางมีประสิทธิภาพ

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

ครูนางชลธิกาญจน      
    จินาจันทร

ตอ

ครูนางสาวฉวีวรรณ 
พรหมณะ

100
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เทคนิคการสรางและการนําเสนอขอมูล 
(Data Visualization) เพื่อการทํางาน
ภาครัฐ

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

ธรรมาภิบาลขอมูลสําหรับผูบริหารองคกรรัฐ  สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

Digital Literacy  สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

การสรางความเขาใจกรอบธรรมาภิบาล
ขอมูล

 สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐดาน
ดิจิทัล

101 นางธัญญา ไมมีทุกข ครู วิกฤตการณโลกรอนและการแกปญหา  ThaiMOOC

102 นางสาวจันทรประภา
  เตจาคํา

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฐาน
สมรรถนะและการเปนครูสอนใหได
สมรรถนะ

 EUDCA 2020

ครูนางสาวฉวีวรรณ 
พรหมณะ

ตอ
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิทยา
ครูสูการสื่อสารเชิงบวก

 EUDCA 2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของผูเรียนในศตวรรษที่
 21 โดยใชแนวคิด STEM Education

 EUDCA 2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Fun Math
 : คณิต คิดสนุก

 EUDCA 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอน
คณิตศาสตรอยางไรใฟพัฒนา Statistical 
Literacy

 EUDCA 2024

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ
จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสราง การคิดเชิง
คํานวณในชีวิตประจําวัน

 EUDCA 2020

ครูนางสาวจันทรประภา
  เตจาคํา

ตอ



517

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน
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อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  เติมเต็ม
ศักยภาพนักเรียนดวยกระบวนการ
แกปญหาอนาคต ( Future Problem 
Solving; FPS)



EUDCA 2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  กลยุทธ
การปรับแผนการจัดการเรียนรูเนนครูเปน
ศูนยกลาง มาเปนเนนการเรียนรูเชิงรุก
แบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผาน PLC



EUDCA 2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
กระบวนการสรางนวัตกรรม 
STEM4INNOVATOR

 EUDCA 2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ใช 
Bloom's Taxonomy อยางไรไมให เชย

 EUDCA 2023

ครูนางสาวจันทรประภา
  เตจาคํา

ตอ
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ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวจันทรประภา
 เตจาคํา

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลกเปลี่ยน
 ครูปรับ : จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน

 EUDCA 2020

103 นางสาวมณีรักษ      
  เอ็นเมืองเหล็ก

ครู Techical Course for Coaches  Athletic Association 
of Thailand 

104 วาที ร.ต.กมลศิษฐ   
 ชลมนัสสรณ

ครู Techical Course for Coaches  Athletic Association 
of Thailand 

การบริหารอยางมืออาชีพ วิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพ

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
วิชาจิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบ
อาเซียน

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

ครูนางสาวธัญวรัตน    
  เจริญจิตร

105
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

107 นายณัฐวุฒิ  กันธิยะ ครู โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน "การสราง 
Infographic สําหรับการปฏิบัติงาน"

 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแมโจ

108 นางนภัสสร           
 วงศรีคุณถาวร

ครู สุจริตไทย หลักสูตรสําหรับขาราชการ  สุจริตไทย

109 นายวิฑูรย สุธรรม ครู สุจริตไทย หลักสูตรสําหรับขาราชการ  สุจริตไทย

110 นางสาวภิรดา        
  บุญศิริชัย

ครู การอบรม หลักสูตรการปองกันปญหาการ
พนันในเด็กและเยาวชน

 สํานักงานกองทัน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพรวมกับ 
สมาคมผูบําเพ็ญ
ประโยชนแหงประเทศ
ไทย และมูลนิธิ
รณรงคหยุดพนัน

111 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี ครู English for Science Camp  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

112 นางณัฐรินีย           
 วัฒนาพันธ

ครู English for Science Camp  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

113 นางธิดา  ฮาวปนใจ ครู English for Science Camp  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

114 นางสาวธันยพร      
  ศรีวิชัย

ครูผูชวย English for Science Camp  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

115 นางอําภา เชียงคํา ครู English for Science Camp  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

116 นายเสฐียรพงษ       
 จีนมะนี

ครู English for Science Camp  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

117 นางชญานิศ           
  เขื่อนควบ

ครู Communicative Englsih  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

118 นางวรณัน พรหมชวย ครู Communicative Englsih  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

119 นางสาวเยาวภา      
  คําสม

ครู Communicative Englsih  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

120 นายกฤชาณัฏฐ       
  เปาแกว

ครู Communicative Englsih  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

121 นางสาวรัตนาภรณ   
 กาวิโยค

ครู Communicative Englsih  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

122 นายอภิชาติ           
 หงษสรอย

ครู Brushing Up English  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

123 นางประกายคํา  
พรมณะ

ครู Brushing Up English  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

124 นางประกายคํา     
พรมณะ

ครู English Training Based on CEFR  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

125 นายกฤชาณัฏฐ       
 เปาแกว

ครู English Training Based on CEFR  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

126 นายนิคม  โทะลงธง ครู English Enrichment Camp  สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

127 นางประกายคํา 
พรมณะ

ครู ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

 ThaiMOOC

128 นายนิคม  โทะลงธง ครู ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

 ThaiMOOC

129 นางสาวเยาวภา คํา
สม

ครู ภาษาอังกฤษสําหรับสํานักงาน  ThaiMOOC

130 นายนิคม  โทะลงธง ครู ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน : การสนทนา
ในสถานการณตาง ๆ

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

131 นายนิคม  โทะลงธง ครู ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

132 นางสุภารัตน          
 วังพฤกษ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตรกรรมและ
ภาพพิมพแกะไม

 หอศิลปอินสนธิ์         
 วงคสาม

133 นายธีรดลย สามัคคี ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตรกรรมและ
ภาพพิมพแกะไม

 หอศิลปอินสนธิ์         
 วงคสาม

134 นางสาวรัชนก        
 สิทธิบาล

ครู Korean Studies Workshop for Thai 
Educations 2020

 Korean Foundation

135 นางสาวอรวรรณ  
โคตรภูเขียว

ครูผูชวย Korean Studies Workshop for Thai 
Educations 2020

 Korean Foundation

136 นางสาวธัญชญาภรณ
 ธิมายอม

ครู การอบรมครูภาษาจีนระดับมัธยมทาง
ออนไลน

 มหาวิทยาลัยภาษา
ปกกิ่ง สํานักงาน
กรุงเทพ

137 นางสาวณัฐพร        
  เครือแกว

ครู การอบรมครูภาษาจีนระดับมัธยมทาง
ออนไลน

 มหาวิทยาลัยภาษา
ปกกิ่ง สํานักงาน
กรุงเทพ
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

138 นางสาวภิรดา        
  บุญศิริชัย

ครู การอบรม แนวทางการจัดทําผลงาน เพื่อ
ขอเลื่อนวิทยฐานะเกณฑใหม(ว21/2560),(
ว23/2561)

 บริษัท สื่อสรางสรรค 
2015 จํากัด

139 นางสาวศิรินทิพย    
  ทองขาว

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูระบบ
ปญญาประดิษฐผาน KidBright Al 
Platform ขั้นสูง

 ศุนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ

140 นางปฐวัลย  กิตติ ครู การลดความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

 มูลนิธิศุภนิมิต แหง
ประเทศไทย รวมกับ 
สพฐ

141 นางพิชาพัชร         
  กาฬภักดี

ครู การลดความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

 มูลนิธิศุภนิมิต แหง
ประเทศไทย รวมกับ 
สพฐ

142 นางสาวรัชนีกร       
 คําบุญมา

ครู ระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูรายบุคคล 
(Habitscan-Types of Learners)

 บริษัท นวัตกรรม
สรางสรรคการศึกษา 
จํากัด
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

143 นางสาวเชิญขวัญ    
 ปงใจ

ครู ระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูรายบุคคล 
(Habitscan-Types of Learners)

 บริษัท นวัตกรรม
สรางสรรคการศึกษา 
จํากัด

144 นางสาววิวาหพร     
 นามธง

ครู ระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูรายบุคคล 
(Habitscan-Types of Learners)

 บริษัท นวัตกรรม
สรางสรรคการศึกษา 
จํากัด

145 นางสราทิพย          
 สีมาขจร

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะผูเรียน 
สูการเรียนเชิงรุก

 บริษัท อักษรเอ็ด
ดูเคชั่น จํากัด

146 นางสาวสมัชญา      
 ดวงรัตน

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะผูเรียน 
สูการเรียนเชิงรุก

 บริษัท อักษรเอ็ด
ดูเคชั่น จํากัด

147 นายปรีชา  มีแจ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะผูเรียน 
สูการเรียนเชิงรุก

 บริษัท อักษรเอ็ด
ดูเคชั่น จํากัด

148 นางชูศรี  วงศวิวัฒน ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะผูเรียน 
สูการเรียนเชิงรุก

 บริษัท อักษรเอ็ด
ดูเคชั่น จํากัด
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

149 นางพิณพร  จันตารี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะผูเรียน 
สูการเรียนเชิงรุก

 บริษัท อักษรเอ็ด
ดูเคชั่น จํากัด

150 นางชลธิกาญจน      
 จินาจันทร

ครู การลดความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

 มูลนิธิศุภนิมิต แหง
ประเทศไทย รวมกับ 
สพฐ

151 นางสาวภูษณิศา 
บริหาร

ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

 กองทุนสันับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รวมกับ สพฐ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท

152 นายพีรดนย           
 พีระพัฒนสกุล

ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

 กองทุนสันับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รวมกับ สพฐ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

153 นางพัชราภรณ       
  ธนาไพศาลสิทธิ์

ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

 กองทุนสันับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รวมกับ สพฐ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท

154 นางสาวชุตินันท 
ใจอะกะ

ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

 กองทุนสันับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รวมกับ สพฐ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท

155 นางอักษร ถุงเงิน ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู 
เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

 กองทุนสันับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รวมกับ สพฐ และ
มูลนิธิแพธทูเฮลท



528

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

156 นางนฤมล  ศิรินันท ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

157 นางสุทธิพร           
  เกียรติวิภาค

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

158 นางสาวสาวิครี       
  ไชยเทพ

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน



529

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

159 นางพิรานันท         
 พรหมขัติแกว

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

160 นางสาวกาญจณา 
ปนวารี

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

161 นางสาวเดือนเพ็ญ  
ใจบุญ

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

162 นางสาวรัชนีกร       
 คําบุญมา

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

163 นางศิริวรรณ  
ประภัสสรกุล

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

164 นางสาวเชิญขวัญ    
 ปงใจ

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

165 นางสาวปฐวัลย กิตติ ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

166 นางพิชาพัชร         
  กาฬภักดี

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

167 นายศุภกร  พึ่งโต ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

168 นางสาวณิชาภา  
จันทรเพ็ญ

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

169 นายสิริพันธ           
 จันทราศรี

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

170 นางสาวตรียามาส    
 อนุชัย

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

171 นายสุพัฒพงศ        
 พรหมสวรรค

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

172 นางรุงเรือง อุดแจม ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

173 นางภคนันท          
 อักษรทับ

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

174 นายปยศักดิ์ นาคชวย ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

175 นางสาววิวาหพร     
 นามธง

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

176 นางสาวจันทรประภา
  เตจาคํา

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

177 นางสราทิพย          
 สีมาขจร

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน
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  (1)    
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล
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ทักษะภาษา
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สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

178 นายจิรานนท วิชัยคํา ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน

179 นางสาววิไลลักษณ 
คุณานวน

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน

180 นางสาวสมัชญา      
 ดวงรัตน

ครูผูชวย การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน

181 นางสาวธัญลักษณ  
เกตุกิ่ง

ครูผูชวย การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน

182 นายปรีชา มีแจ ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน
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(6) 
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

183 นางปาจารีย          
    ปญโญใหญ

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน

184 นางชูศรี วงศวิวัฒน ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน

185 นางสาวกรวรรณ     
 พิฆเนศวร

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน

186 นางนฤชล พิมพสวาง ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน

187 นายแสวง ใจรังสี ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน
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 หลัก   

สูตร
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

188 นางสาวศิริพรรณ    
   คํายอง

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน

189 นางพิณพร  จันตารี ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนรูภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย 
จังหวัดลําพูน

190 นางมาลัย  สายหลาน ครู โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานแนว
ป ิ ั ิส ป ิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ  
ั ั ํ

191 นางกัลยา  ไชยรังษี ครู โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานแนว
ป ิ ั ิส ป ิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ  
ั ั ํ

192 วาที่ ร.ต.ปรีชา       
 ญาณโรจน

ครู โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานแนว
ป ิ ั ิส ป ิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ  
ั ั ํ
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ทักษะภาษา
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

193 นายเสมือน สายศร ครู โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานแนว
ป ิ ั ิส ป ิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ  
ั ั ํ

194 นางฉัตราพร          
    สุกลพันธ

ครู โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานแนว
ปฏิบัติสูความเปนเลิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ  
จังหวัดลําพูน

195 นางบุณยนุช          
   ใจบันทัด

ครู โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานแนว
ปฏิบัติสูความเปนเลิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ  
จังหวัดลําพูน

196 นายสันติ จีราพันธ ครู โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานแนว
ปฏิบัติสูความเปนเลิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ  
จังหวัดลําพูน
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

197 นายทันฤทธิ์  อินทรีย ครู โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานแนว
ปฏิบัติสูความเปนเลิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ  
จังหวัดลําพูน

198 นางอักษร ถุงเงิน ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

199 นายศยานันท         
 ยารังฝน

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

200 นางสาวกนกนุช  
พัชรประพันธ

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

201 นางสาวรัชนก        
  สิทธิบาล

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

202 นางสาวอรวรรณ     
  โคตรภูเขียว

ครูผูชวย โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน



541

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

203 นางสาวพัชรนันท    
  รักสถาน

ครูผูชวย โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

204 นางสาวแพรว        
  บุญพรอมอาสา

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

205 นางสาววราภรณ     
 หนอคํา

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน



542

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

206 นางสาวภูษณิศา     
  บริหาร

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

207 นายรุงสยาม          
  เสนางาม

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

208 นางประกายคํา       
 พรมณะ

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน



543

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

209 นายอภิชาติ           
 หงษสรอย

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

210 นางรสสุคนธ รุดชาติ ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

211 นายนิคม โทะลงธง ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน



544

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

212 นายจักริน  อินทนนท ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

213 นายพีรดนย           
    พีระพัฒนสกุล

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

214 นางสาวชุตินันท      
  ใจอะกะ

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน



545

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

215 นางสาวธัญชญาภรณ
    ธิมายอม

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

216 นางสาวณัฐพร        
  เครือแกว

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรู ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation  Creating)

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ   
จังหวัดลําพูน

217 นางรุงเบญจา         
 สุปนราษฎร

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพน



546

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

218 นางสาวธิดาพร       
 อัมรากุล

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพน

219 นางธัญญา ไมมีทุกข ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน

220 นางสาวสายฝน       
 สองศรี

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

221 นางอมรรัตน ตันไชย ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน

222 นายเสฐียรพงษ       
 จีนมะนี

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน

223 นางสาวสุภาวดี       
 ศรีบุรี

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน



548

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี
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ประกอบ
วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

224 นายปพนสรรค       
 ปวนเปย

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน

225 นายวิฑูรน สุธรรม ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน

226 นางสาวอัจฉรา       
  ธีรวิทยานุกูล

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน
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  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

227 นางสาวฉวีวรรณ     
 พรหมณะ

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน

228 นายธิติศักดิ์           
  ขาทิพยพาที

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน

229 นายพิชิต คําบุรี ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน
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สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

230 นางผกาพรรณ 
อินปนแกว

ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน

231 นายระนอง สองศรี ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน

232 นางจารุวรรณ ชมเดช ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน



551

  (1)    
 หลัก   

สูตร
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ทักษะภาษา
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สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

233 นางนภัค ฐิติมนัส ครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice)

 ศูนยพัฒนาการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
จังหวัดลําพูน

234 นายบรรยง  ทิพยอด ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

235 นางผกาพรรณ       
  อินปนแกว

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

236 นางพิณพร  จันตารี ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

237 นางนฤชล พิมพสวาง ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

238 นางสาวกรวรรณ     
 พิฆเนศวร

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

239 นายจิรานนท วิชัยคํา ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

240 นายปรีชา มีแจ ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

241 นางสาวสมัชญา      
 ดวงรัตน

ครูผูชวย การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

242 นางสาววิวาหพร  
นามธง

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

243 นายปยศักดิ์  นาค
ชวย

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

244 นางสาวกาญจณา  
ปนวารี

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

245 นางสาวณิชาภา  
จันทรเพ็ญ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

246 นางสาวจันทรประภา
  เตจาคํา

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

247 นายชูศักดิ์  อุดอิ่น
แกว

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

248 นางสาวเชิญขวัญ    
 ปงใจ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

249 นายศุภกร  พึ่งโต ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

250 นายสุพัฒพงศ  
พรหมสวรรค

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

251 นางสาวรัชนีกร       
 คําบุญมา

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

252 นายวิฑูรย  สุธรรม ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

253 นางณภัต  ฐิติมนัส ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

254 นางสาวสุภาวดี       
 ศรีบุรี

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

255 นางสาวดุษฎี วัฒน
คามินทร

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

256 นางธัญญา ไมมีทุกข ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

257 นางจิราวรรณ        
  ธรรมยศ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

258 นางปณณิกา          
 แกวกาศ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

259 นางนภัสสร           
  วงศรีคุณถาวร

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

260 นางชลภิรัตน  แกวมูล ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

261 นางอมรรัตน  ตันไชย ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

262 นางจารุวรรณ ชมเดช ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

263 นางกัลยา จันทรา ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

264 นางณัชชา เตจะโสด ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

265 นายนริศ              
  บุญญานุพงศ

ครูผูชวย การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

266 นายวิทยา             
  วรรณมะกอก ครู

การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

267 นางสาวธิดาพร       
 มรากูล

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

268 นางสาวอัจฉรา       
  ธีรวิทยานุกูล

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

269 นายเสฐียรพงษ       
 จีนมะนี

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

270 นายปรีดา  ยะธิมา ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

271 นางธิดา  ฮาวปนใจ ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

272 นางสาวนิตยา        
 มะโนคํา

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

273 นางสาวปุรวดา       
 สุใจยา

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

274 นางณัฐรินีย           
 วัฒนาพันธ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

275 นางสาวพรรษา       
 ชายนอย

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

276 นางสาวนิภาพร      
 ภูมิภู

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

277 นางสาวณัฐธิดา      
 นันตะแกว

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

278 นางสาวณัฐกานต    
 กาบศรี

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

279 นายปพนสรรค       
    ปวนเปย

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

280 นางสาวกฤติยาภรณ 
    สิทธิตัน

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

281 นางสาวธันยพร      
     ศรีวิชัย

ครูผูชวย การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

282 นางสาวศิรินทิพย    
     ทองขาว

ครูผูชวย การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

283 นางสาวจิราวรรณ    
 มวงจันทร

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

284 นายกฤษดา  วงศหลา ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

285 นางสาวโปรยทอง    
    แซแต

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

286 นางประภัสสร        
    พรมคําตัน

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

287 นายณัชนน  แสนศรี ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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  (1)    
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
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การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

288 นายสหัสนัยน จิตรกุล ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

289 นางสาวธัญวรัตน    
    เจริญจิตร

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

290 วาที่ ร.ต.กิตติชัย     
  ตั้งตรง

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

291 นางสาวธัญกมล      
 บุยนะสิงห

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

292 นายเศรษฐ  ตุนมานะ ครูผูชวย การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

293 นายศรายุทธ  ใจพล ครูผูชวย การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

294 นางสาวศุถลักษณ    
 คําลือ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

295 วาที่ ร.ต.กมลศิษฐ   
  ชลมนัสสรณ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

296 นางสาวมณีรักษ      
  เอ็นเมืองเหล็ก

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

297 นายธนกฤต           
 บุญทาจันทร

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

298 นางสุภารัตน          
    วังพฤกษ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

299 นายไกรสร            
  วงศวิวัฒน

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

300 นายยศศักดิ์ นุชหรั่ง ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

301 นายเสมือน  สายศร ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี
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บริหารจัด
การศึกษา
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ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

302 นางรัตนา  ซุกซอน ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

303 นางมาลัย  สายหลาน ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

304 นางประกายคํา  
พรมณะ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

305 นายนิคม  โทะลงธง ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

306 นางชญานิศ           
  เขื่อนควบ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

307 นายศยานันท         
 ยารังฝน

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

308 นางสาวภูษณิศา     
  บริหาร

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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สูตร
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การจัดการ
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ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

309 นายรุงสยาม          
  เสนางาม

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

310  นางพัชราภรณ      
  ธนาไพศาสลสิทธิ์

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

311 นางสาววราภรณ     
 หนอคํา

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

312 นางสาวธัญชญาภรณ
    ธิมายอม

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

313 นายพีรดนย           
 พีระพัฒนสกุล

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

314 นางสาวชุตินันท      
  ใจอะกะ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

315 นางสาวภิรดา        
  บุญศิริชัย

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

316 นางอักษร  ถุงเงิน ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

317 นางสาวณัฐพร        
  เครือแกว

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

318 นางสาวพัชรนันท   
รักสถาน

ครูผูชวย การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

319 นางสาวอรวรรณ 
โคตรภูเขียว

ครูผูชวย การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

320 นางสาวแพรว        
  บุญพรอมอาษา

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

321 นายสาคร โมลาดุก ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน

322 นางธนาพร วงศวาน ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

323 นายณัฐวุฒิ           
  กันธิยะเทพ

ครู การพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ
 ว21 และเกณฑ ว PA

 โรงเรียนจักรคําคณามร
 จังหวัดลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายประสิทธิ์  คําหลา ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ 
ขอสอบมาตรฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 สพม.ลป.ลพ.

2 นายประสิทธิ์  คําหลา ครู อบรมถายทอดความรูดาน Coding  บริษัทTOT

3 นางสาวกนกวรรณ   
 ฟุงฟู

ครู อบรมโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแก
นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ

 ม.พะเยา

4 นางอังคณา  วงคฝน ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

5 นางสาวเปมิกา       
  วงคตันกาศ

ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

6 นายอนุชิต  ศาสนา ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

7 นางสาวสาวิตรี       
 มูลยอง

ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

8 นายประสิทธิ์  คําหลา ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

9 นางสาวสุชาดา       
 พุทธเดชากุล

ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

10 นางสาววารุณี        
  ตันอุตม

ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

11 นางสาวอัมพร  ฝนอุด ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

12 นายสําราญ           
  ทวีสุขตระกูล

ครูผูชวย การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูทั่วไป
และผุกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรู
เบื้องตน (B.T.C.)

 คายลูกเสือชเยศ 
เชียงใหม

13 นางสาวกนกวรรณ   
 แกวตุย

ครูผูชวย การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูทั่วไป
และผุกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรู
เบื้องตน (B.T.C.)

 คายลูกเสือชเยศ 
เชียงใหม
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  (1)    
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

14 นางเจตสณีวรรณ    
  ราชกิจเจริญ

ครูผูชวย การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูทั่วไป
และผุกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรู
เบื้องตน (B.T.C.)

 คายลูกเสือชเยศ 
เชียงใหม

15 นางกชกร  กันตีฟอง ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 สพม.ลป.ลพ.

16 นางกชกร  กันตีฟอง ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 สพม.ลป.ลพ.

17 นางสาวเปมิกา       
  วงคตันกาศ

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 สพม.ลป.ลพ.

18 นางจันจิรา  กิติเวียง ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

19 นางอังคณา  หิม
พลอย

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

20 นางสาวอัมพร  ฝนอุด ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.
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การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      
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ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

21 นางสาวสุชาดา       
 พุทธเดชากุล

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

22 นางสาวณัฏฐิกานต  
  ปุดปง

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

23 นางสาวสาวิตรี       
 มูลยอง

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ และคัดเลือก 
Best Practice กลุมสาระคณิตศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

24 นางอังคณา  วงคฝน ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ และคัดเลือก 
Best Practice กลุมสาระคณิตศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

25 นางสาวธิดาพร  เซอร ครูผูชวย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และคัดเลือก 
Best Practice กลุมสาระคณิตศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

26 นางพิชญา  หลาเปง ครู การพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย

 สพม.ลป.ลพ.

27 นางสาวจิตพิสุทธ    
  อินตะสืบ

ครู การพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย

 สพม.ลป.ลพ.
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1.การประชุมอนนไลน เรื่องการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาและจัดทํารายการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2563

  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

2.การอบรมเชิงปฎิบัติการ "สมรรถนะ
ผูเรียนสูการเชิงรุก"  5 มีนาคม 2564

 บริษัทอักษรเอดดูเคชั่น
 จํากัด (มหาชน)

2 นางสาวจันทนา      
 ชัยชนะ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

เขารวมโครงการสมเสริมสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูารนําเสนอผลงานแนว
ปฎิบัติสูความเปนเลิศ  5 มีนาคม 2564

  ศูนยพัฒนาการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ จังหวัด
 ลําพูน

3 นายสนิท  วงศคํามูล ครูชํานาญ
การพิเศษ

1.เขารวมรับชมเสวนาออนไลนแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ COVID - 19" 2564

 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางบุหลัน  วงศคํามูล1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายสนิท  วงศคํามูล ครูชํานาญ
การพิเศษ

2.ประชุมออนไลน การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและจัดทํารารยงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2563

   สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

1.อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษษปที่
 1-3  25 กุมภาพันธ 2564

 สํานักงานคระ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถาบัน
สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2.อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษษปที่
 4-6  25 กุมภาพันธ 2564

 สํานักงานคระ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถาบัน
สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นายทินกร  สุตินกาศ4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายทินกร  สุตินกาศ ครูชํานาญ
การพิเศษ

3.ขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฎิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)   5  
มีนาคม 2564

  ศูนยพัฒนาการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จังหวัด
ลําพน

1.การประชุมเชิงปฎิบัติการและคัดเลือก
Best  Practice  ของครูผูสอนสาระ
คณิตศาสตร 5/3/5264

  ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด 
ลําพูน

2.การอบรมออนไลนตามเกณฑการวัดผล
ในรายวิชา  ระบบการสอนอัจฉริยะ

กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม

6 นางเพลินพิศ  ชัยวงค ครู 1.ประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 22 ธันวาคม 2563

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญการนางสาวณปภัช       
  ไชยวงคษา

5
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2.ขารวมโครงการการพัฒนานวัตกรรม
ดานการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ (Innovation 
Creating) 5 มีนาคม 2564

  ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

3.successfully completed the  
online course  3 เมษายน  2563

  Foreign Language 
Deparment, Wat 
Kai Tia School

1.การอบรมหลักสูตรออนไลน เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน

2. ผูที่สามารถปฎิบัติตนเพื่องดเหลาเขา
พรรณษาประจําป 2563 (งดเหลาตลอด
ชีวิต)

 เทศบาลตําบลทาขุม
เงินรวมกับคณะสงฆ
ตําบลทาขุมเงิน

ครูชํานาญการนางสาวอรพรรณ  
คํากาศ

7

ครูนางเพลินพิศ  ชัยวงคตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

3. เขารวมการประชุมคณะกรรมการผู
ดําเนินงานตามโครงการ การสงเสริมและ
พัฒนาการนอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาในหลวงราชการที่ 10 และพระ
บรมวงษา-นุวงศสูการบูรณาการ เพื่อ
จัดการเรียนรูในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับดาน
คุณธรรมฯ ดานหลักปรัชญาของเศษฐกิจ
พอเพียง, ดานประวัติศาสตรฯใน
สถานศึกษา

 สําหนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

4.เขารวมการประชุมเรียนรูทางวิชาชีพ 
ระดับเครือขาย ในเครือผูนําชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนวัดบาน
มาสพป.ลําพูน เขต1

 โรงเรียนวัดบานมา
ลําพูน

ครูชํานาญการนางสาวอรพรรณ  
คํากาศ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

5.ขารวมการประชุมชี้แจงและการ
ดําเนินงานบูรณาการฯ (โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โรงเรียนวิถิพุทธ ,โครงการคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ , โครงการปฎิรูปการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษา โดยใชการเรียนรูที่มีสติ  สมาธิ
เปนฐาน)หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง
 ,การจัดการเรียนรูประวัติศาสตร และการ
ใชกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนางาน
คุณธรรมฯ สําหรับครูในเขตพื้นที่

สําหนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

6. วิทยากรในกิจกรรมคายอบรมครูและ
นักเรียนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห 26 จังหวัด
ลําพูน

ครูชํานาญการนางสาวอรพรรณ  
คํากาศ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวอรพรรณ  
คํากาศ

ครูชํานาญการ 7.กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของ
ชาติ งบประมานป พ.ศ. 2563

 สําหนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายจรัส  คําอาย ผูอํานวยการ
สถานศึกษา

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน

/ สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงประเทศไทย

2 นางรุงตะวัน          
 ไชยเจริญ

รอง
ผูอํานวยการ
สถานศึกษา

การอบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัล
ทรงคุณคา สพฐ.

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

3 นางศิริญญา หลาเต็น รอง
ผูอํานวยการ
สถานศึกษา

เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง                
รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน

/ สํานักงานลูกเสือ
จังหวัดลําพูน

4 นายพิชัย  นิราราช ครู เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง ผูกํากับกอง
ลูกเสือสามัญรุนใหญ กองที่ 1

/ สํานักงานลูกเสือ
จังหวัดลําพูน

5 นางสาวสุภาณี       
 วงคปวน

ครู เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง รองผูกํากับ
กองลูกเสือสามัญรุนใหญ กองที่ 1

/ สํานักงานลูกเสือ
จังหวัดลําพูน

6 นายฐานันดร         
 สุริวรรณ

ครู เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง รองผูกํากับ
กองลูกเสือสามัญรุนใหญ กองที่ 1

/ สํานักงานลูกเสือ
จังหวัดลําพูน

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

7 นายณฐพล           
 พงษธรรม

ครู เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง รองผูกํากับ
กองลูกเสือสามัญรุนใหญ กองที่ 1

/ สํานักงานลูกเสือ
จังหวัดลําพูน

8 นายธนวรรธน  ชัยยา ครู เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง รองผูกํากับ
กองลูกเสือสามัญรุนใหญ กองที่ 1

/ สํานักงานลูกเสือ
จังหวัดลําพูน

9 นายเฉลิมชน         
 วรรณพาน

ครู เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง รองผูกํากับ
กองลูกเสือสามัญรุนใหญ กองที่ 1

/ สํานักงานลูกเสือ
จังหวัดลําพูน

10 นางสาวรุจิตา  
ปญญาแกว

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มิติใหมกับ
การอบรมออนไลนสูแนวทางการนํา
นวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learing ดวยกระบวนการ
คิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

/ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

สัมนาสมาคมผูบริหารมัธยมแหงประเทศ
ไ

 สบมท.

พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร  สพม.ลําปาง ลําพูน
โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ( Innovation 
Creating )

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ร.ร.
สวนบุญโญปถัมภ 
ลําพน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

3 นางสาวยุพิน         
 คําหนอย

ครู การพัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ปการศึกษา 2563

 สพฐ.

ศราวุฒิ  มินธง2

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

ธีระศักดิ์  แกวสุข1

ครู
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 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

4 นางสาวเอื้อมเดือน  
  ปนตาวะนา

ครู หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวังและใชสื่อ
อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรมดวยการ
เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA
 MOOC

 กระทรวงวัฒนธรรม

เชิงปฏิบัติการและคัดเลือด best practice
 ของครูผูสอนกลุมสาระคณิตศาสตร 
จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระคณิตศาสตร
 จังหวัดลําพูน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

6 นางสาวสุประวีณ    
  สังสถิตย

ครูผูชวย โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ตําแหนงครูผูชวย

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูศิราพร พุฒิเศรษฐ5
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  (1)    
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สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการสงเสริมเครือขายวิชาการ  ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

TOT Smart Kid Code  หนวยงาน  TOT 
จังหวัดลําพูน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

8 นางสาวเจนจิรา     
 แกวมามือ

ครู อบรมผูกํากับลูกเสือลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ขั้นความรูขั้นสูง

 รร.จักรคําคณาทร

ครูผูชวยนางสาวสุประวีณ    
  สังสถิตย

ตอ

ครูนางยาใจ ทาแปน7
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สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อ
สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต
สถานการณ COVID-19 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

 สมศ.

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน Coding  บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

ครูนางสาวเจนจิรา     
 แกวมามือ

ตอ

พนักงาน
ราชการ

นายรณรงค          
ชัยหวยหา

9
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สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนา 
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานแนว
ปฏิบัติสูความเปนเลิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

อบรมพัฒนานวัตกรรมตามกลุมสาระฯ  ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

12 นางสาวธิดาพร บุญฟู ครูผูชวย อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครูนางเรวดี    ไชยวุฒิ11

ครูบุญจันทร  อินทรีย10
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ
ออนไลนเพื่อพัฒนาการสอน

  โรงเรียนบอกรุวิทยา 
สํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

อบรมหลักสูตรออนไลนและผานการ
ทดสอบ เรื่องการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

 ชมรมนักวิจัยหลักสูตร
และการสอนแหง
ประเทศไทย

ผานการศึกษาและทดสอบออนไลน เรื่อง
วันสําคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

 ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ
ตากพระยา

โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อ
สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ
 ภายใตสถานการณ COVID-19

 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

ครูผูชวยนางสาวธิดาพร บุญฟูตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

โครงการฝกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเปน
นักจิตวิทยาประจําโรงเรียน

 สพฐ.

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

การเรียนรูกัญชา และกัญชงอยางชาญ
ฉลาดสําหรับประชาชน

 กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมการสรางและการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

พนักงาน
ราชการ

วาที่ ร.ต.ชนินทร    
 นาคอินทร

15

ครูยุวดี  พรหมนิล14

ครูนางพรพิมล  ณะลุนลี13
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมการสรางและการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

อบรมการสรางและการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

18 นายพีรศักดิ์ พรหมนิล ครู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

19 นางปรานี ไกลกลิ่น ครู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

ครูนายบรรเจิด คุรุกิจ16

ครูนายชัยรุจน กาวิชัย17
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

20 นางปรีญา            
แสงศรีจันทร

ครู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

21 นายศมพล           
 ปราบสมรชัย

ครู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

22 นายวันคํา ไทยกรรณ ครู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

23 นายวิทยา กันทะวงศ ลูกจาง ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

24 นางสาววรรณิการ  
ศรีวิชัยแกว

ลูกจาง ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ
รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัด
การศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก

 √ สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงประเทศไทย

คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในจังหวัดลําพูน ภายใตโครงการ
 Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563

 √ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
 ในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดตอโคไรนา 2019 ผานระบบการ
ประชุมทางไกล

 √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 นางนันทนภัส        
 ชลยศปกรณ

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

การประชุมออนไลน เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง

 √ สํานักเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

นายประทีป   
สุวรรณาภัย

1
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษา ในตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้ง ประจําป 
2563

 √ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม         
การประกันคุณภาพการศึกษาไทย กาวไกล
ดวยคุณธรรมและจริยธรรม

 √ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)

โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสมัยใหม  √ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด เพื่อ
สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต
สถานการณ COVID-19 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564

 √ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางนันทนภัส        
 ชลยศปกรณ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ชั้นความรูชั้นสูง รุนที่ 1/2563

 √ โรงเรียนจักรคําคณาทร
 จังหวัดลําพูน

ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน

 √ สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงประเทศไทย

รวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาส
วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบ
ออนไลน)

   √  √ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  √  √ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร

การเรียนรูกัญชาและกัญชงอยางชาญ
ฉลาดสําหรับประชาชน

 √ กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรสําหรับ
ครู

 √ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 √ โรงเรียนปาซาง

ครูนางศิริพร วงศหลา3

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางนันทนภัส        
 ชลยศปกรณ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมออนไลนหลักสูตรอบรมการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 Coding Online for
 Grade 7–9 Teacher (C4T–8)รุนที่ 2

/ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสถาบันการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อบรมออนไลนหลักสูตรอบรมการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู
มัธยมศึกษาปที่ 4 -6  Coding Online 
Grade 10 - / Teacher (C4T – 9)

/ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสถาบันการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

การพัฒนาตนเองผานการอบรมออนไลน
แนวทางการประเมินใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะ และ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ ว21/2560

/ ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู
โรงเรียนบางละมุง

ครูนางนุชรินทร        
 พรมรักษา

4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การพัฒนาตนเองผานการอบรมออนไลน
ความรูเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน
กระบวนการ  PLC  ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพสูสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน

/ ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู
โรงเรียนบางละมุง

ผานการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

/ กระทรวงศึกษาธิการ 
มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย และ 
Save the Children

เขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ “PLC การ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี” และการนําเสนอ Best 
Practice สําหรับครูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดลําพูน

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จังหวัด
ลําพูน

ครูนางนุชรินทร        
 พรมรักษา

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 √ โรงเรียนปาซาง

เขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ “PLC การ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี” และการนําเสนอ Best 
Practice สําหรับครูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดลําพูน

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จังหวัด
ลําพูน

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน
ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  
2563

 โรงเรียนปาซาง

6 นายนิธิกรณ          
 เนตรนิลพฤกษ

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 √ โรงเรียนปาซาง

ครูนางปณณรัศม       
 ศรีตระกูลวงค

5
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายนิธิกรณ          
 เนตรนิลพฤกษ

ครู การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน
ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  
2563

 โรงเรียนปาซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 √ โรงเรียนปาซาง

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน
ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  
2563

 โรงเรียนปาซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 √ โรงเรียนปาซาง

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน
ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  
2563

 โรงเรียนปาซาง

9 นางบุญเครือ         
 นามบุปผา

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

วาที่ ร.ต.สุเทพ       
 ใจยะปน

8

ครูนายศักดิ์ดา          
 แกวกําเนิด

7

ครู



594

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางบุญเครือ         
 นามบุปผา

ครู เขารวมโครงการประกวดแขงขันนวัตกรรม
(Best Practices) และแลกเปลี่ยนเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสราง
เวปไซดออนไลน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
2564

 โรงเรียนปาซาง

การประชุมโครงการสงเสริมสนับสนุน การ
พัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู การนําเสนอผลงาน
แนวปฏิบัติสูความเปนเลิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ

ครู คศ.3นางสุนีย ชาราษฎร10
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน
ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  
2563

 โรงเรียนปาซาง

การทดสอบออนไลนกิจกรรม "วันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา" เนื่องในวันมาฆบูชา

 โรงเรียนปาไมอุทิศ 4

การทดสอบความรูออนไลน "การจัด
ดอกไมสดและงานใบตองเบื้องตน" ดาน
งานอาชีพและคหกรรมศาสตร

 รานนาคาดอกไม
กบินทรบุรี

11 นางปยะกาล  
พงษสวุรรณ

ครู คศ.3 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
 ในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดตอโคไรนา 2019 ผานระบบการ
ประชุมทางไกล

  √ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู คศ.3นางสุนีย ชาราษฎรตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3 หนวยงานที่จัด สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปกิบัติการพัฒนาเทคนิค 
Coaching and  Mentoring ตามโครงการ 
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ปงบประมาณ 2563

√ สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครู คศ.3นางปยะกาล  
พงษสวุรรณ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู 
ถอดการเรียน และนําเสนอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นํากระบวนการนิเทศการ
สอน Coaching และเทคนิค CQCD สูการ
ปฏิบัติภายใตโครงการ Coaching Teams 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ
 2563

√ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําพูน

การอบรมครูหลักสูตรวิทยาศาสตร” ศูนย
หนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) ระดับมัธยมศึกษา
การศึกษา หนวยงานที่จัด

บริษัท โมเดิรน เอ็ค
คูเลชั่นมอลล จํากัด  
ศูนยหนังสือแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมกับ
สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

ครู คศ.3นางปยะกาล  
พงษสวุรรณ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
(เกียรติบัตร)

√ โรงเรียนปาซาง อําเภอ
ปาซาง

วุฒิบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียม
ความพรอมการประเมิน O-NET และ PISA 
กลุมสาระรการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สูความเปนเลิศ และความคิด
สรางสรรคในศตวรรษ ที่ 21  (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พ.ว)

การอบรมออนไลน เรื่อง Active Learning 
(เกียรติบัตร)

√ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา. 
เขต 2 จ. ยโสธร

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ เรื่องดาวเทียม
ไทยคมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (เกียรติบัตร)

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา จ. รอยเอ็ด

ตอ ครู คศ.3นางปยะกาล  
พงษสวุรรณ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาศ
วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2564 (เกียรติบัตร)

√ สํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ คุณสมบัติของครู
ไทยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (เกียรติบัตร)

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอ
  Best  Practice กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  / ศูนยพัฒนาการเรียนรู
กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

ผานการเขาศึกษาเรียนรู โครงการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีสมัยใหม โดยผานการเขา
รวมศึกษาจากหนวยการศึกษาวิศวกรรม IT
 และนวัตกรรม 8 หนวยการเรียนรู

  / มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

13 นางฉฎาภา ศรีพฤกษ ครู การเขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ 
“สมรรถนะผูเรียน  สูการเรียนเชิงรุก”

 บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น
 จํากัด (มหาชน)

ครู คศ.3นางปยะกาล  
พงษสวุรรณ

ตอ

ครู  ค.ศ.3นางอรัญญา  วังกี12
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การเขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ “ PLC  
การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย”

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โรงเรียนธีร
กานทบานโฮง จังหวัด
ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๔

 โรงเรียนปาซาง

การประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ
การดูชวยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ประจําป ๒๕๖๔

 สพม.ลําปาง ลําพูน

14 นางชนกนันท  
ทะนานแกว

ครู คศ.3 เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 โรงเรียนจักรคําคณาทร

ครูนางฉฎาภา ศรีพฤกษตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การจัดทําผลงานวิชาการ การวิจัยเพื่อ
พัฒนา(R&D)สูวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ

 สถาบันนวัตกรรมและ
วิจัยเพื่อการศึกษา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 สสวท

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

 สสวท

กิจกรรมบูรณาการวิชาการ "งานยี่เปงรําลึก
 ประจําป 2563"

/ โรงเรียนปาซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปการศึกษา 2564

/ โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมตําแหนง
ครูผูชวย

/ / / / / / สพม.ลําปาง ลําพูน

ครู คศ.3นางชนกนันท  
ทะนานแกว

ตอ

ครูผูชวยนายชินภัทธ เดชผล15
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

สงเสริมสถานศึกษาและประสานความ
รวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเกี่ยวกับแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต
สถานการณ COVID-19ประจําป 2564

/ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมิณคุณภาพ
การศึกษา

การพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ O-NET PISA วิชาวิทยาศาสตร

/ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ

กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาสํานักงาน 
กศน

/ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษายะลา

แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
 Practice)

/ / / เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา 
จังหวัดลําพูน

การเตรียมความพรอม การทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3

/ / โรงเรียนปาซาง

ครูผูชวยนายชินภัทธ เดชผลตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ครูวิทยในดวงใจ / ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษายะลา

แสงและเงาในชีวิตประจําวัน / ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษายะลา

การพัฒนาตนเองดวยการเรียนผานระบบ
ออนไลน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

/ โรงเรียนบานแกงขอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางคลังขอสอบ
ออนไลน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

 ศูนยพัฒนาการเรียนรู
กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติ 
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการ งานประเพณี
ยี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา 2563

 โรงเรียนปาซาง

17 นางฉายกุศล         
 แสนสิงห

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

ครูผูชวยนายชินภัทธ เดชผลตอ

ครูนางพัชรมณฑ  ใจมา16
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางฉายกุศล         
 แสนสิงห

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการและ นําเสนอ 
Best Practice ครูผูสอนสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

 ศูนยพัฒนาการเรียน
การสอนสาระ
คณิตศาสตร จ.ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

⁄ โรงเรียนปาซาง

การเสริมสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา ⁄ สพม.ลําปาง ลําพูน
การพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูกลุม
สาระภาษาตางประเทศ

⁄ สพม.ลําปาง ลําพูน

การเขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ 
“สมรรถนะผูเรียน  สูการเรียนเชิงรุก”

 บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น
 จํากัด (มหาชน)

การเขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ “ PLC  
การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย”

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โรงเรียนธีร
กานทบานโฮง จังหวัด
ลําพูน

ครูนายสุชาติ   ฝายเทศ18

ครูนางวาสนา ไวคกุล19
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางวาสนา   ไวคกุล ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2564

 โรงเรียนปาซาง

20 นางอัจนา  บุญเสริม ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรม
ดานการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ

 เครือขายศูนยพัฒนา
วิชาการกลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ 2564
 โรงเรียนปาซาง

รวมโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ จัดหวัดลําพูน ณ หองโสตทัศนศึกษา
 โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 
โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม จังหวัดลําพูน

ครูนายกิตติบุญ  
ลังการพินธุ

21
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

ประชุมชี้แจงแผนการฝกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร ประจําปการศึกษา 
2563 ณ  หองประชุมศูนยการฝกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

 ศูนยการฝกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที่ 33

รวมโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ จัดหวัดลําพูน ณ หองโสตทัศนศึกษา
 โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 
โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม จังหวัดลําพูน

23 นายปองพล          
 จิตนารินทร

ครูผูชวย  เขารวมโครงการนําเสนอนวัตกรรม(Best 
Practices) และแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
  ณ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน จ.
ลําพน

  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครูนายกิตติบุญ  
ลังการพินธุ

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ          
 ขั้นความรูชั้นสูง

 สํานักงานลูกเสือ
จังหวัดลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมตําแหนง
ครูผูชวย

      สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

 เขารวมโครงการนําเสนอนวัตกรรม(Best 
Practices) และแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
  ณ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน จ.
ลําพน

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

นายปองพล          
 จิตนารินทร

ตอ

ครูอัตราจางนายวิทยา โพธิพฤกษ24

ครูผูชวย
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นางโมฬี อภิวงคงาม ครู คศ.3 โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนตเรียนรู การนําเสนอผลงาน
แนวปฏิบัติสูความเปนเลิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ จังหวัดลําพูน

2 นางสาววรางคสิริ      
 ทองไชย

ครู คศ.3 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงาน
อาชีพ PLC

 ศูนยพัฒนาการเรียนรู
กลุมสาระการงานอาชีพ

3 นายปฐพี ธิงาเครือ ครู คศ.3 ประชุมสัมนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

 ศุนยกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ 
สมป.จังหวัดลําพูน

4 นางสุนีย ศิริทองคํา ครู คศ.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา

 ศูนยพัฒนาวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 นางสาวอุทุมพร สาย
เครื่อง

ครู คศ.3 โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ

 สพม. ลําปาง ลําพูน

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

6  นางพวงทอง อิน
ทชัยศรี

ครู คศ.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)

 โรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน

การซักซอมความเขาใจในการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและพนักงานราชการ

 สพม. ลําปาง ลําพูน

ปฏิบัติการและนําเสนอ Best Practice 
ครูผูสอน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร

 ศูนยการเรียนรู
คณิตศาสตร จ.ลําพูน

การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการจัดทํารายงานการ
ประเมินการประเมินตนเอง(SAR)ปการศึกษา
2563

 สพม. ลําปาง ลําพูน

ปฏิบัติการและนําเสนอ Best Practice 
ครูผูสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

 ศูนยพัฒนาวิชาการกลุม
สาระการเรียนรู

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใตสถานการณ COVID-19 และการ
ดําเนินงานของหนวยงานตนสังกัด

 สมศ.

แผนการดําเนินงานของเครือขายนวัตกรรม
คุณภาพฯ



ครู คศ.3นายจตุพล อภิวงคงาม7

ครู คศ.3นางถิรวรรณ ใจบุญ
นอก

8



610

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

9 นางสาวภริตพร พรมโย ครู คศ.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

 โรงเรียนปาตาลบานธิ
พิทยา

10 นายบัญญัติ ปญญาคํา ครู คศ.3  การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ จังหวัด
ลําพูน

 สพม. ลําปาง ลพูน

11 นายลิขิต แสงบุญ ครู คศ.3  สัมนาครูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

 ศูนยสังคมศึกษาจังหวัด
ลําพูน

12 นางสาวทิพยมณี ภักดี ครูอัตราจาง ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 
Practice ของครูคณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

  ศูนยวิชาการกลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร จังหวัด
ลําพูน

13 นายมงคล วิธุระ ครูอัตราจาง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดย
ใชระบบการ GPAS 5 Steps (ระดับ
มัธยมศึกษา)

 สพม. ลําปาง ลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผูกํากับลูกเสือสามัญรรุนใหญ ขั้นความรูขั้นสูง  สํานักงานลูกเสือเเหงชาติ

เเลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาฯ  ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระสังคมศึกษาฯ

ครูอัตราจางนางสาวเกษสุดาภรณ
 ปอกอาย

14
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1. รวมชมการเสวนาออนไลนแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ covid-19

 สมศ.

2. รวมชมการเสวนาออนไลนแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ covid-19 : การตรวจเยี่ยม
ออนไลน

 สมศ.

3. เขารวมโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา
ไทย กาวไกลดวยคุณธรมมและจริยธรรม

 สมศ.

2 นางสาวเบญจวรรณ 
 เตจะวงค

ครู คศ.3 1. ประชุมชี้แจงและดําเนินการ
บูรณาการ พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 
โดยใชการเรียนรูที่มีสติ สมาธิเปนฐาน 
และการใชกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนา
งานคุณธรรม สําหรับครูในเขตพื้นที่

 สพม.ลปลพ

1 นายเอนก       
ประเสริฐ

ครู คศ.3

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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สูตร
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การจัดการ
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวเบญจวรรณ 
 เตจะวงค

ครู คศ.3 2. อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)ผานระบบ
การประชุมทางไกล

 สพฐ.

1. กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงาน
วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบ
ออนไลน)

 คุรุสภา

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
กระบวนการสรางนวัตกรรม 
STEAM4INNOVATOR (1) EDUCA 2020
 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู ครั้งที่ 13ระหวางวันที่ 25 - 26
 พฤศจิกายน 2563

 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ครู คศ.3นางสาวพัชราภรณ  
 จันทรตาธรรม

3
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วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี
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บริหารจัด
การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลกเปลี่ยน 
ครูปรับ: จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
ผูเรียน งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่ 
25 - 26 พฤศจิกายน 2563

 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนอยางไร
ใหถูกใจ Gen Z EDUCA 2020 งาน
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่ 25 - 26
พฤศจิกายน 2563

 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรางนวัตกร
โดยครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร 
EDUCA 2020 งานมหกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13 ระหวาง
วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563

 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ครู คศ.3นางสาวพัชราภรณ  
 จันทรตาธรรม

ตอ



615
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประสาน
พลังนวัตกรรมพัฒนาคร:ู LS - PLC - SLC
 EDUCA 2020 งานมหกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 13 ระหวาง
วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สังเคราะหแนวโนมและทิศทางการวิจัย
ดานสะเต็มศึกษา EDUCA 2020 งาน
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู ครั้งที่ 13ระหวางวันที่ 25 - 26 
พฤศจิกายน 2563

 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

4 นายอภินันท  สุขโสม ครู คศ.2 1. แนวทางการประเมินใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ  ว
21/2560 รุนที่ 5

 ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู
โรงเรียนบางละมุง

ครู คศ.3นางสาวพัชราภรณ  
 จันทรตาธรรม

ตอ
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  (1)    
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ
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เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2. การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
สําหรับครูมัธยมศึกษา 4-6(Coding  
Online  Grade 10-12 Teacher (C4T-9

 สพฐ.  และ  สสวท.

3. การยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ  ว21,23

 หนวยพัฒนาครู(นิติ
บุคคล) ในกํากับของ
สถาบันคุรุพัฒนาหาง
หุนสวนจํากัดเพื่อครู

4. การประชุมสมาคมครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน

 สมาคมครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
ลําพูน

5 นายอุรุพงษ  วิทยา
พูน

ครู คศ.2 1. การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณการแพรนะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผาน
ระบบการประชุมทางไกล

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู คศ.2นายอภินันท  สุขโสมตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3 Coding Online for Grade 7 – 9 
Teacher

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3. อบรมครูอนามัยโรงเรียนเพื่อเสริมสราง
ทักษะการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใน
สถานการณการแพรนะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

4. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6 Coding Online for Grade 10 - 12 
Teacher

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ครู คศ.2นายอุรุพงษ  วิทยา
พูน

ตอ
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การจัดการ
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความรู
ความสามารถดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA 
สูชั้นเรียน

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

6. รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)

 กลุมเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา 
จังหวัดลําพูน

6 นายสยาม  พรหมใจ ครู คศ.2 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการ
เรียนรูวิชาภาษาไทย

 ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยจังหวัดลําพูน

7 วาที่ร.ต.ยชญดิศพง  
วุฒิการณ

ครู คศ.2 1. อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย

ครู คศ.2นายอุรุพงษ  วิทยา
พูน

ตอ
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  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

8 นางสาวรุงเรือง   
นันทะวิจิตร

ครู คศ.2 1. เขารวมการประชุมชี้แจงและการ
ดําเนินงานบูรณาการฯโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการใชกระบวนการ
 PLC เพื่อพัฒนางานคุณธรรมสําหรับครูใน
เขตพื้นที่

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

9 นายศิรสิทธิ์           
  สิทธิโชคตระกูล

ครู คศ.1 1. โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 
รวมใจตานภัยคอรับชั่นจังหวัดลําพูน 2563

 บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดลําพูน
 และสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดลําพูน

1. Inspiring Classroom PLC  Inskru

2.  Inspire Classroom Innovation 
“กิจกรรม Fast Sketch”

 Inskru

3. Inspire Classroom Innovation 
“กิจกรรมศัพทปลดศัพท”

 Inskru

ครู คศ.1นางสาวศศิธร         
  เมืองขวา

10
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

4. เกียรติบัตรเขารวมโครงการ
แบงปนไอเดียการจัดการเรียนรูตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติสูหองเรียนทั่ว
ประเทศ (DOE)

 Inskru และ 
สภาการศึกษา

5. Inspire Classroom Innovation 
“เกมจับคูภาพกับคําศัพท”

 Inskru

6. Inspire Classroom Innovation 
“เกมวัดใจ”

 Inskru

7. Inspire Classroom Innovation 
“Jepardy เปลี่ยนหองเรียนเปนเกมโชว”

 Inskru

8. Inspire Classroom Innovation 
“เกมโดราเอมอนชวยดวย”

 Inskru

9. Inspire Classroom Innovation 
“เกมวาดอิหยังหวา”

 Inskru

ครู คศ.1นางสาวศศิธร         
  เมืองขวา

ตอ
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การศึกษา
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

10. Inspire Classroom Innovation 
“เกมจะเลนเอง หรือจะโยน”

 Inskru

11. Inspire Classroom Innovation 
“เปดกลองประลองปญญาอาเซียน”

 Inskru

12. Inspire Classroom Innovation 
“เกมใบคํา”

 Inskru

13. Inspire Classroom Innovation 
“เกมระเบิดเวลา”

 Inskru

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือขายโรงเรียนคุมครองเด็ก
ภาคเหนือป2563

 มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิ
เด็กและเครือขาย
โรงเรียนคุนครองเด็ก
ภาคเหนือ

2. อบรมSmart Kide code 
“เปลี่ยนความรูเปนความรัก”

 องคการโทรศัพทลําพูน

ครู คศ.1นางสาวศศิธร         
  เมืองขวา

ตอ

ครู คศ.2นายประทีป           
 คําเรืองฤทธิ์

11
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายประทีป           
 คําเรืองฤทธิ์

ครู คศ.2 3. ครงการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติ
สูความเปนเลิศ

ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ จังหวัด
ลําพูน

12 นางสาวลําเพา  สุภะ ครู คศ.2 1. กิจกรรมทางวิชาการ  PLC กลุมสาระ
คณิตศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน
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บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2. เขารวมอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
สมรรถนะครูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ STEM Education ที่เนนทักษะ
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
รหัสสหลักสูตร 623022011 ประจําป
การศึกษา 2563”

 หนวยพัฒนาครู บริษัท
 อมร 8558 พัฒนา
บุคลากรและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา จํากัด

3. สอบผานหลักสูตรบุคคลทั่วไป  เครีอขายสุจริตไทย
4. ผานการทดสอบวัดความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับไวรัส COVID-19

สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
อุบลราชธานี

ครู คศ.2นางสาวลําเพา  สุภะตอ
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

13 นางสาวณัฐนรี        
 ไมมีภัย

ครู คศ.2 1. การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

14 นายนัฐพล            
 นิ่มวิบูลยสม

ครู คศ.1 1. ประชุมกลุมสุขศึกษาและพลศึกษา PLC
 และ Best pactis
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.3

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

15 นายสุรศักดิ์  ใจสงบ พนักงาน
ราชการ

1. โครงการปรับตัวและรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสาธารณภัย กิจกรรม: โรง
เรียเสริมสรางการจัดการอุบัติภัยยั่งยืน

 ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
เขต 10 ลําปาง
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
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ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2. อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น
ความรูชั้นสูง S.S.A.T.C

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

3. การประชุมเชิงปฎิบัติการและการ
คัดเลือก Best Practice ของครูสาระ
คณิตศาสตร จังหวัดลําพูน

 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

1. อบรมพัฒนาและทดสอบความรูการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาและการประเมิน
หลักสูตร

 สพป.ลําพูน เขต2

2. กิจกรรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
 Fake New ขาวปลอม ขาวลวง ผาน
ระบบออนไลนตามแนวทางการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที2่1

 สพม เขต 37

3. อบรมออนไลนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

ตอ นายสุรศักดิ์  ใจสงบ พนักงาน
ราชการ

ครูอัตราจางนางสาวกัลยา  จุมปู16
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

4. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษา    
 ปที่1-3 Coding Online Grade7-9 
Teacher(C4T-8)

 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

5. อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผานระบบการ
ประชุมทางไกล

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือกBest 
Practice ของครูผูสอนสาระคณิตศาสตร 
จังหวัดลําพูน

ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระคณิตศาสตร
 จังหวัดลําพูน

18 นางสาวจริยา   
สาริกานนท

ครูอัตราจาง 1.English boot camp สําหรับครู
ภาษาอังกฤษ

 ร.ร. ลําปางกัลยาณี

17 นางสาวกัลยา  จุมปู ครูอัตราจาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายสนั่น  สิงหไผ ผูอํานวยการ
โรงเรียน

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษาในตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้ง ประจําป 
2563

 กัซซัน พาโนรามา 
กอลฟ คลับ จังหวัด
ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (2558 – 2563)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่

 โรงเรียนจักรคําคณาทร
 จังหวัดลําพูน

อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม

 โรงเรียนจักรคําคณาทร
 จังหวัดลําพูน

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษาในตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้ง ประจําป 
2563

 กัซซัน พาโนรามา 
กอลฟ คลับ จังหวัด
ลําพูน

รอง
ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางสุจิลา            
 คติศิริกุญชร

2

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

3 นางชนาภานิษฐ  
สุวรรณศิริคํา

ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมโครงการ “วัยรุน วัยใส มีวินัย ใสใจ
ทําด”ี รุนที่ 4

 สํานักงานพัฒนาสังคม

อบรมโครงการ “วัยรุน วัยใส มีวินัย ใสใจ
ทําด”ี รุนที่ 4

 สํานักงานพัฒนาสังคม

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

 โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภ ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่

 โรงเรียนจักรคําคณาทร
    จังหวัดลําพูน

อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม

 โรงเรียนจักรคําคณาทร
    จังหวัดลําพูน

อบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มอส
 & เฟรน และแมลงลําธารนํารู คายการ
เรียนรูอยางสรางสรรค” จังหวัดลําพูน

 ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 “หริภุญชัย” จังหวัด
ลําพูน

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นายปกรณ           
 กันไชยสัก

4

ครู คศ.1นายศักดิ์นรินทร  
รักออน

5
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายศักดิ์นรินทร  
รักออน

ครู คศ.1 อบรมถายทอดความรูโครงการ TOT 
Smart Kids Code ใหกับบุคลากรทาง
การศึกษา

 โทรศัพทจังหวัดลําพูน

6 นายประมูล          
 ภูครองแถว

ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการพัฒนานวัตกรรม การจัดการ
เรียนรูของครูกลุมสาระการงานอาชีพ 
จังหวัดลําพูน

 โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อตานยาเสพติด 
ประจําป 2563

 โรงพยาบาลแมทา

อบรมโครงการคายแกนนําดีศรีลําพูน รุนที่
 13 ประจําปงบประมาณ 2563

 วัดแมสารปาขาม

ตอ นายประเสริฐ         
 ไทยสังคม

ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
รวมใจตานภัยคอรัปชั่นจังหวัดลําพูน ป
การศึกษา 2563

 แกรนดจามจุรีรีสอรท 
อําเภอเมืองลําพูน

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นายประเสริฐ         
 ไทยสังคม

7
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ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

8 นายอุทัย             
 ประเสริฐสังข

ครูชํานาญการ อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม

 โรงเรียนจักรคําคณาทร
 อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู
ความสามารถดานการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มอส
 & เฟรน และแมลงลําธารนํารู คายการ
เรียนรูอยางสรางสรรค” จังหวัดลําพูน

 ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 “หริภุญชัย” จังหวัด
ลําพูน

10 นางปาริดา  ภูครอง
แถว

ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มอส
 & เฟรน และแมลงลําธารนํารู คายการ
เรียนรูอยางสรางสรรค” จังหวัดลําพูน

 ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 “หริภุญชัย” จังหวัด
ลําพูน

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางสาวเพ็ญศรี       
 ใจเย็น

9
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บริหารจัด
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(6) 
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จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

11 นางนัดดา  ช่ําชอง ครูชํานาญ
การพิเศษ

อบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมดานการ
จัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

 โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภ ลําพูน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู
ความสามารถดานการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย” สําหรับ
ครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดลําพูน ทั้ง 17 โรงเรียน

 โรงเรียนธีรกานทบาน
โฮง

13 นางดวงแกว          
  เทพสุวรรณ

ครูชํานาญ
การพิเศษ

ฝกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเปนนักจิตวิทยา
ประจําสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุนที่ 4

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นางอรอนงค  คําไทย12
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
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จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน
แผนงานปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ลําพูน การผลิตสื่อสรางสรรคดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ประจําป 
2563

 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา

อบรมโครงการสงเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ
จัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

 เดอะ แกรนด  จามจุรี 
    รีสอรท

15 นางศิริรัตน          
 ณ เชียงใหม

ครูชํานาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา

สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญการนางสาวอุณากรรณ  
กันยะมี

14
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

16 นางสาวชนกานต  
รุจิระปรีชากุล

ครูชํานาญการ โครงการอบรมพัฒนาครูตามหลักเกณฑ
และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ ว.21

 โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

17 นางสาวสุภัทรา  
หงษาวัน

ครูชํานาญการ อบรมโครงการประกวดแขงขันนวัตกรรม 
(Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

 โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

อบรมการใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง 
(Simulations) สําหรับการสอนฟสิกสใน
ระดับมัธยมศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

อบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มอส
 & เฟรน และแมลงลําธารนํารู คายการ
เรียนรูอยางสรางสรรค” จังหวัดลําพูน

 ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 “หริภุญชัย” จังหวัด
ลําพูน

ครูชํานาญการนางกรวรรณ  ธิโปธิ18



634

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางกรวรรณ  ธิโปธิ ครูชํานาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 โรงเรียนจักรคําคณาทร
 จังหวัดลําพูน

18 นางสาวจุฑามาศ  
ปอขวง

พนักงาน
ราชการ

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (2558 – 2563)



อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครู
แนะแนวตามภารกิจในการเปนตนแบบ
การแนะแนว เพื่อสงเสริม ใหนักเรียนได
คนพบตนเองสามารถตัดสินใจเลือกและ
วางแผนเสนทางการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ

 โรงเรียนสวนบุญ       
โญปถัมภ ลําพูน

อบรมถายทอดความรูโครงการ TOT 
Smart Kids Code ใหกับบุคลากรทาง
การศึกษา

 โทรศัพทจังหวัดลําพูน

นางสาวอนุสรา      
 คําเตจา

19 พนักงาน
ราชการ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

อบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มอส
 & เฟรน และแมลงลําธารนํารู คายการ
เรียนรูอยางสรางสรรค” จังหวัดลําพูน

 ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 “หริภุญชัย” จังหวัด
ลําพูน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ
เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

 โรงเรียนจักรคําคณาทร

21 นางพนมไพร  กันฑา พี่เลี้ยงเด็ก
พิการฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการจัดการเรียนรวม

 ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดลําพูน

ครูอัตราจางนางสาวกันยาวีร     
โสลา

20
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สื่อสาร
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ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน Coding 
หลักสูตร ปลูกตนกลา Smart Kids Code
 @โรงเรียนในกลุมเปาหมายจังหวัดลําพูน 
ภายใตโครงการ Smart Kids Code ของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2563

/ / / / บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)

เขารวมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะและ
ฐานการเรียนรูสูการจัดการที่ยั่งยืน ตาม
โครงการพัฒนาตอยอดโรงเรียนปลอดขยะ
โดยใชรูปแบบ I CLEAN Model สูศูนย
เรียนรูการบริหารจัดการขยะตําบล วันที่ 2
 มีนาคม 2564

/ / / โรงเรียนวชิรปาซาง

ครู คศ.3นายสุรพงษ  จากาง1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายสุรพงษ  จากาง ครู คศ.3 เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ปการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับนักเรียนชั้รมัธยมศึกษาปที่ 6 
ในการสอบ O-NET GAT-PAT และการ
สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ระหวางวันที่ 20-21 
กุมภาพันธ 2564

/ / / โรงเรียนวชิรปาซาง

2 นางกานดา            
เขื่อนเพ็ชร

ครู คศ.3 เขารวมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
24 (วทร. 24) ในรูปแบบออนไลน  
ระหวางวันที่ 22-23 เมษายน 2564

/ / / สสวท. รวมกับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
และสมาคมครู
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เปนผูฝกสอนและควบคุมนักเรียนเขาทํา
การแขงขันการตอบคําถามดานพลังงาน 
รุนมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

/ การไฟฟาฝายการผลิต 
เหมืองแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง

รวมเปนวิทยากรโครงการ To Be 
Number One วัยเรียน วัยใส หวยใย
สุขภาพ วันที่ 19 มีนาคม 2564

/ สปสช., อบต.นครเจดีย
 และโรงเรียนวชิรปา
ซาง

ผานการอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชสมุนไพรตําบลนครเจดีย งานสํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
วันที่ 10 มีนาคม 2564

/ / อบต.นครเจดีย 
จังหวัดลําพูน

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 
20-21 กุมภาพันธ 2564

/ โรงเรียนวชิรปาซาง

ครู คศ.3นางกานดา            
เขื่อนเพ็ชร

ตอ



639

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เปนผูฝกสอนและควบคุมนักเรียนเขาทํา
การแขงขันการตอบคําถามดานพลังงาน 
รุนมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

/ / การไฟฟาฝายการผลิต 
เหมืองแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง

อบรมการดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว
21/2560) วันที่ 26 ธันวาคม 2563

/ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษา 1-3 วันที่ 
28 มกราคม 2564

/ / สถาบันสงเสริม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 
20-21 กุมภาพันธ 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

ครู คศ.2นางสาวชุติมา        
 เจริญผล

3
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชสมุนไพรตําบลนครเจดีย งานสํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
วันที่ 10 มีนาคม 2564

/ / อบต.นครเจดีย 
จังหวัดลําพูน

รวมเปนวิทยากรโครงการ To Be 
Number One วัยเรียน วัยใส หวยใย
สุขภาพ วันที่ 19 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

เปนผูฝกสอนและควบคุมนักเรียนเขาทํา
การแขงขันการตอบคําถามดานพลังงาน 
รุนมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

/ / การไฟฟาฝายการผลิต 
เหมืองแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 
20-21 กุมภาพันธ 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

ครู คศ.2นางสาวชุติมา        
 เจริญผล

ตอ

ครู ค.ศ.3นายเกรียงศักดิ์      
 จันทรวงค

4
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชสมุนไพรตําบลนครเจดีย งานสํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
วันที่ 10 มีนาคม 2564

/ / อบต.นครเจดีย 
จังหวัดลําพูน

รวมเปนวิทยากรโครงการ To Be 
Number One วัยเรียน วัยใส หวยใย
สุขภาพ วันที่ 19 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

รวมเปนวิทยากรโครงการ To Be 
Number One วัยเรียน วัยใส หวยใย
สุขภาพ วันที่ 19 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

ผานการอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชสมุนไพรตําบลนครเจดีย งานสํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
วันที่ 10 มีนาคม 2564

/ / อบต.นครเจดีย 
จังหวัดลําพูน

ครู ค.ศ.3นายเกรียงศักดิ์      
 จันทรวงค

ตอ

ครู ค.ศ.3นางอําพร  นันทะชัย5
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

วิทยากรกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
และฐานการเรียนรูสูการจัดการที่ยั่งยืน 
ตามโครงการพัฒนาตอยอดโรงเรียนปลอด
ขยะโดยใชรูปแบบ I Clean Model วันที่ 
2 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

ไดเขารวมประชุมเสริมสรางความเข็มแข็ง
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการ
พัฒนาการดําเนินการระบบการดูแลชวยห
ลือนักเรียน วันที่ 22 ธันวาคม 2563

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

รวมเปนวิทยากรโครงการ To Be 
Number One วัยเรียน วัยใส หวยใย
สุขภาพ วันที่ 19 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 
20-21 กุมภาพันธ 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

ครู ค.ศ.3นางอําพร  นันทะชัยตอ

พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ

นางสาวสกาวเดือน 
งามพิง

6
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชสมุนไพรตําบลนครเจดีย งานสํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
วันที่ 10 มีนาคม 2564

/ / อบต.นครเจดีย 
จังหวัดลําพูน

วิทยากรกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
และฐานการเรียนรูสูการจัดการที่ยั่งยืน 
ตามโครงการพัฒนาตอยอดโรงเรียนปลอด
ขยะโดยใชรูปแบบ I Clean Model วันที่ 
2 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

6 นางสาวจุฑามาศ    
 นารินคํา

ครูผูชวย ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัมฯาอยางเขม ตําแหนง 
ครูผูชวย ระหวางวันที่ 21-22 ธันวาคม 
2563

/ กัซซัน ขุนตาล แอนด 
รีสอรท จังหวัดลําพูน

พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ

นางสาวสกาวเดือน 
งามพิง

ตอ



644

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 
20-21 กุมภาพันธ 2564

/ โรงเรียนวชิรปาซาง

ผานอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมดาน
การจัดการเรียนรูของครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ (Innovation 
creating) วันที่ 5 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภ ลําพูน

ผานการอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชสมุนไพรตําบลนครเจดีย งานสํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
วันที่ 10 มีนาคม 2564

/ / อบต.นครเจดีย 
จังหวัดลําพูน

7 นางกมลวรรณ กา
วิชัย

ครู คศ.3 เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 
20-21 กุมภาพันธ 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

ครูผูชวยนางสาวจุฑามาศ    
 นารินคํา

ตอ



645

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางกมลวรรณ กา
วิชัย

ครู คศ.3 ผานอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมดาน
การจัดการเรียนรูของครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยวันที่ 5 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนธีรกานท      
 บานโฮง

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัมฒนาอยางเขม ตําแหนง
 ครูผูชวย ระหวางวันที่ 21-22 ธันวาคม 
2563

/ กัซซัน ขุนตาล แอนด 
รีสอรท จังหวัดลําพูน

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 
20-21 กุมภาพันธ 2564

/ โรงเรียนวชิรปาซาง

ผานการอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชสมุนไพรตําบลนครเจดีย งานสํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
วันที่ 10 มีนาคม 2564

/ / อบต.นครเจดีย 
จังหวัดลําพูน

ครูผูชวยนายณัฐเศรษฐ       
 วัจนเศรษฐกุล

8
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จังหวัด
ลําพูน วันที่ 5 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนธีรกานท      
 บานโฮง

ผานการอบรมสัมมนาภาษาและ
วรรณกรรมไทย “รอยกรองทํานองสวรรค”
 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564

/ / คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

ผานการอบรมสัมมนาภาษาและ
วรรณกรรมไทย “รอยกรองทํานองสวรรค”
 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564

/ / คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 
20-21 กุมภาพันธ 2564

/ โรงเรียนวชิรปาซาง

ครูผูชวยนายณัฐเศรษฐ       
 วัจนเศรษฐกุล

ตอ

ครู คศ.1นายปฐวี              
แสงยาสมุทร

9
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จังหวัด
ลําพูน วันที่ 5 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนธีรกานท      
 บานโฮง

ผานอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมดาน
การจัดการเรียนรูของครูในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยวันที่ 5 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

วิทยากรกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
และฐานการเรียนรูสูการจัดการที่ยั่งยืน 
ตามโครงการพัฒนาตอยอดโรงเรียนปลอด
ขยะโดยใชรูปแบบ I Clean Model วันที่ 
2 มีนาคม 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

ครู คศ.1นายปฐวี              
แสงยาสมุทร

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง 
ครูผูชวย ระหวางวันที่ 21-22 ธันวาคม 
2563

/ กัซซัน ขุนตาล แอนด 
รีสอรท จังหวัดลําพูน

ผานการอบรมโครงการปองกันปญหาโรค
เอสดและอนามัยเจริญพันธุจังหวัดลําพูน 
ประจําป 2564 รุนที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 
2564

/ บานพักเด็กและ
ครอบครัวจ.ลําพูน

ผานการอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชสมุนไพรตําบลนครเจดีย งานสํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
วันที่ 10 มีนาคม 2564

/ อบต.นครเจดีย 
จังหวัดลําพูน

11 นางรุจิรา  ชัยวัง ครู คศ.3 อบรมการดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว
21/2560) วันที่ 26 ธันวาคม 2563

/ สพม.ลป.ลพ.

ครูผูชวยนางสาววิมลพรรณ   
 มหาวัน

10
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 
20-21 กุมภาพันธ 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

รวมเปนวิทยากรกิจกรรมการบริหาร
จัดการขยะและฐานการเรียนรูสูการ
จัดการที่ยั่งยืน ตามโครงการพัฒนาตอยอด
โรงเรียนปลอดขยะโดยใชรูปแบบ I CLEAN
 Model สูศูนยเรียนรูการบริหารจัดการ
ขยะตําบล วันที่ 2 มีนาคม 2564

/ / / โรงเรียนวชิรปาซาง

ศึกษาดูงาน โครงการบลอคปูถนนรีไซเคิล
และโครงการชุมชนปลอดขยะ ชุมชนบาน
ปาตึงงาม           อ.เมืองลําพูน วันที่ 7 
มีนาคม 2564 / /

โรงเรียนวชิรปาซาง

ครู คศ.3นางรุจิรา  ชัยวังตอ



650

  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

12 นายสมชาย  เกิดฤทธิ์ ครู คศ.2 ผานการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษาสูครูมืออาชีพแบบ PLC สําหรับครู
โรงเรียนในเครือขายศูนยการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษาจังหวัดลําพูน วันที่ 5 
มีนาคม 2564

/ / สพม. ลําปาง ลําพูน  
โรงเรียนสวนบุญโญป
ถัมภ ลําพูน

13 นายเฉลิมชนม  ดูสอน ครู คศ.2 เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10
 ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ปการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับนักเรียนชั้รมัธยมศึกษาปที่ 6 
ในการสอบ O-NET GAT-PAT และการ
สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ระหวางวันที่ 20-21 
กุมภาพันธ 2564

/ / / โรงเรียนวชิรปาซาง
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นายอรรถพงษ  
เฟองฟู

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

พัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัลทรงคุณคา สพฐ.
 (OBEC AWARDS)

/ สพม ลป ลพ.

1.หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding Online for 
Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)

/ สสวท.

2."ศิลปการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม"  
รายวิชา ทักษะนักธุรกิจสมัยใหม

/ สถาบันการจัดการ
ปญญาถิวัฒน

3.การพัฒนาครูตามหลักเกณฑและวิธีการ
ใหขาราชการครูและบุคลากรการศึกษา 
ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ ตามหลักเกณฑ ว21

/ โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

4.การอบรมโครงการ TOT Smart Kids 
Code

/ บริษัท TOT จํากัด 
มหาชน

3 นายสมโชค เมืองเมฆ ครู 1.การอบรมโครงการ TOT Smart Kids 
Code

/ บริษัท TOT จํากัด 
มหาชน

ครูนางนิลาวรรณ        
 วงศเรือน

2

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2.การพัฒนาครูตามหลักเกณฑและวิธีการ
ใหขาราชการครูและบุคลากรการศึกษา 
ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ ตามหลักเกณฑ ว21

/ โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

3.การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

/ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

4 นายภัทรวิชญ        
  กานันใจ

ครู รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฎิบัติที่
เปนเลิศ (Best  Practice) กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร

/ โรงเรียนปาซาง

ครูนายสมโชค เมืองเมฆตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1.การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

/ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

2.รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฎิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best  Practice) กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร

/ โรงเรียนปาซาง

6 นางสาวเบญจวรรณ 
จอมคํา

ครู 1.พัฒนาความสามารถในการจัดการเชิงรุก
 (Active Learning)

/ / สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวอารีรัตน     
 มะโนชัย

5
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนสาระ
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน 
คัดเลือก Best Practice ของครูผูสอน
สาระภาษาไทย จังหวัดลําพูน 

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมรรถนะ
ผูเรียน สูการเรียนเชิงรุก”

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

4.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ปการศึกษา 2563

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

5.การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2564 เพื่อการพัฒนานา
ผลงานทางวิชาการและยกระดับมาตรฐาน
วิทยฐานะครูสูการประกันคุณภาพ

/ / สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวเบญจวรรณ 
จอมคํา

ตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวเบญจวรรณ 
จอมคํา

ครู 6.การอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้ง
ใหมีการเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

/ / สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

7 นางพัชรา จิณะมูล ครู รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ(Best Practice)

/ ศูนย ERIC ลําพูน

8 นางสาวนัฏฐิยา  
เมืองอินทร

ครู โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรูของครูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation Creating)

/ / /

9 นางสาวเจนจิรา      
 อินกองงาม

ครู โครงการประกวดเเขงขันนวัตกรรม(Best 
Practice) เเละเเลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม 
จังหวัดลําพูน

/ / / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

10 นางลดาวัลย สุดยินดี ครู โครงการประกวดแขงขันนวัตกรรมและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู กลุมสาระสังคม
ศึกษาและวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน

/ / / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

11 นายทศปธน พุทธิมา ครู การพัฒนาครูตามหลักเกณฑและวิธีการให
ขาราชการครูและบุคลากรการศึกษา 
ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ ตามหลักเกณฑ ว21

/ โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

1.การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

/ / สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับ มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการและ คัดเลือก 
Best Practice ของครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร

/ โรงเรียนปาซาง

3 การอบรมเพศวิถี / / สพฐ

ครูนางพิมพนารา  
จันทรกิตติคุณ

12
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1.การอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้ง
ใหมีการเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ(Best Practice) กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

/ / โรงเรียนสวนบุญ       
โญปถัมภลําพูน

2 การอบรมเพศวิถี สพฐ.

14 นายทองสุข  หนูดา ครู 1.การอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้ง
ใหมีการเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ(Best Practice) กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

/ / โรงเรียนสวนบุญ       
โญปถัมภลําพูน

ครูนายณรงค  วรพจน13
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

15 นางจารุวรรณ  
เชี่ยวชาญ

ครู รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฎิบัติที่
เปนเลิศ (Best  Practice)กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นางอําไพ  หนอเรือง ครู คศ.3 โมเดลการจัดการเรียนรูและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู Best Practice เมื่อ 5 
เม.ย. 64

        โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน         โรงเรียนกอจัดสรร
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

        สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลําพูน

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาสูความเปนเลิศ(OBEC  
AWARDS)

        สพมลําปาง ลําพูน

เขารวมรับชมการเสวนออนไลน แนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ COVID - 19

 สมศ.

รับชมการบรรยายแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ภายใตสถานการณ 
COVID – 19 การตรวจเยี่ยมออนไลน

 สมศ.

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ครู คศ.3นางสาวจิตรา สมพิงค2

ครู คศ.3นางสมหวัง  หลาหนัก3
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บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR ) ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
ออนไลน

 สพม.ลป.ลพ.

อบรมคุณธรรมจริยธรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาไทย กาวไกลดวย
คุณธรรมและจริยธรรม

 สมศ.

10 นางสาวศิริกาญจน  
 กัน

ครู คศ.1 อบรมออนไลนเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส วันที่ 28 เม.ย. 64

        ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

12 นายปริญญา          
 ปญญาฟู

ครู คศ.3 เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

ครู คศ.3นางสาววีนา          
 ศรีสมพันธ

11

ครู คศ.3นางสมหวัง  หลาหนัก5
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  (1)    
 หลัก   

สูตร
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ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี
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บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นายปริญญา          
 ปญญาฟู

ครู คศ.3 อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

15 นายอลงกรณ         
 จอมขันเงิน

ครู คศ.3 เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

นางสาวกฤษณภรณ 
 อิ่นแกว

14

ครู คศ.3นางวาสนา            
 ศรีกิตตินนท

16

ครู คศ.2นางสาวปณิดา       
  ขัดสงคราม

13

ครู คศ.3



662

  (1)    
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   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล
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การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

ครู คศ.2นางสาวจิรัฐติกาล  
ขวัญธนนภา

19

ครู คศ.1นางสาวพัณนิดา     
  ใจยา

20

ครู คศ.2นายวิวัฒน  วรกัลป17

ครู คศ.2นางสาวประภารัตน 
  หลากาศ

18
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ประเมินผล

  (4)    
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บริหารจัด
การศึกษา
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คุณธรรม 
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ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

ครูนานยทรงศักดิ์ 
สมพัตร

23

ครูนางสาวพิมพพรรณ 
ยศเมา

24

ครูนางสาววิจิตรา สาร
มูล

21

ครู ค.ศ 2นางสาวอรพินพ      
 อวฤทธิ์

22
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เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย
วิทยา

26 นางสาวเรณู  ฉิมสุพร ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 
Practice

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระคณิตศาสตร
 จังหวัดลําพูน

27 นางสาวพัชรารัตน   
  ขัดแสน

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 
Practice

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระคณิตศาสตร
 จังหวัดลําพูน

28 นางสาวศิริพร สลีออน    ครูผูชวย ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 
Practice

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระคณิตศาสตร
 จังหวัดลําพูน

ลูกจางชั่วคราววาที่ ร.ต.วีระเดช     
 ขัดคําแดง

25
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวศิริพร สลีออน    ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง 
ครูผูชวย

/ / สพม.ลําปาง ลําพูน

29 นางสาวณัฐชยา      
 ทองจํารูญ

   ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง 
ครูผูชวย

/ / สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมคุณธรรมจริยธรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาไทย กาวไกลดวย
คุณธรรมและจริยธรรม

/ สมศ.

เขารวมรับชมการเสวนออนไลน แนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต
สถานการณ COVID - 19

/ สมศ.

ครูนางเอมอร  ผลสนอง30
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

รับชมการบรรยายแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ภายใตสถานการณ 
COVID – 19 การตรวจเยี่ยมออนไลน

/ สมศ.

โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรู Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

31 นางสาวอดิศา แซลี่ ครู การประชุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ออนไลน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร. 24) 
ในรูปแบบออนไลน

/ / สสวท และ สวคท

ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 
Practice

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระคณิตศาสตร
 จังหวัดลําพูน

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปที่ 1-3

/ / / / สสวท.

การเขียนโปรแกรมภาษา python / / / / สสวท.

การเขียนโปรแกรม Scratch / / / / สสวท.

ครูนางเอมอร  ผลสนองตอ

ครูนายณิชพน  สนิทา32
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

32 นายณิชพน  สนิทา ครู พัฒนาทักษะดานดิจิทัลมุงสูอาชีพ
นักวิทยาศาสตรขอมูล(Microsoft Data 
Science)

/ / / / สพฐ.,Microsoft

ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 
Practice

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระคณิตศาสตร
 จังหวัดลําพูน

รับชมการบรรยายแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ภายใตสถานการณ 
COVID – 19 การตรวจเยี่ยมออนไลน

/ สมศ.

34 วาที่ ร.ต.บัณฑิต      
 จันทน

ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรู Best Practice

/ โรเงรียนเวียงเจดียวิทยา

35 นางสําลี  กันคํา ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรู Best Practice

/ โรเงรียนเวียงเจดียวิทยา

36 นางสาวอัจฉรา       
 ตุนสิงหคํา

ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรู Best Practice

/ โรเงรียนเวียงเจดียวิทยา

ครูนางสาวเอมพิกา     
  จันตะเวียง

33
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

37 นางสาวชไมพร       
 แกวนา

ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรู Best Practice

/ โรเงรียนเวียงเจดียวิทยา

38 นายศราวุธ เขื่อนคํา ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรู Best Practice

/ โรงเรียนสวนบุญ       
โญปถัมภ จังหวัดลําพูน

39 นายอนุรักข    สุขใจ ครู อบรมตามโครงการศูนยพัฒนาวิชาการ 
โรงเรียนเครือขายศูนยการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษาจังหวัดําพูน โดย ผศ.เพิ่มศักดิ์
  สุริยะจันทร

/ โรงเรียนสวนบุญ       
โญปถัมภ จังหวัดลําพูน

40 นางสาวอุษณีย     
เอกเรื่อง

ครู อบรมตามโครงการศูนยพัฒนาวิชาการ 
โรงเรียนเครือขายศูนยการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษาจังหวัดําพูน โดย ผศ.เพิ่มศักดิ์
  สุริยะจันทร

/ โรงเรียนสวนบุญ       
โญปถัมภ จังหวัดลําพูน

41 วาที่ร.ต.หญิงณัฐธนา
 นามเทพ

ครู อบรมตามโครงการศูนยพัฒนาวิชาการ 
โรงเรียนเครือขายศูนยการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษาจังหวัดําพูน โดย ผศ.เพิ่มศักดิ์
   สุริยะจันทร

/ โรงเรียนสวนบุญ       
โญปถัมภ จังหวัดลําพูน
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

42 นายธวัชชัย  ใจแวน ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรู Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

43 นางสาวอังคณารักษ
 ภูบาลชื่น

ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

44 นางวิไลภรณ          
 แกวบุญปน

ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

45 นางดวงเดือน ใจภักดี ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

46 นางปุณยนุช ทาตะนี ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

47 นางสุดาพร           
  ยอดดําเนิน

ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

48 นางนฤมล คณารีย ครู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

49 นายสายัณห          
  จันทรตาลบ

พนักงาน
ราชการ

โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
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  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
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วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

50 นางสาวศันศนีย 
สิทธิกัน

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

51 นางสาวศรัญญา 
คัมภีระมนต

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

52 นางแสงทอง ธน
เรืองสุวรรณ

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

53 นางสาวพิมพรรณ    
  ตะสุภา

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

54 นางสาวธีรตา  อินตา  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

55 นางสาวภูชนิษา  
แดงชัย

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

56 นางสาววัฒนา สุจา
ดึก

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

57 นางบุบผา  
อินตะขัติย

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

58 นางสาวออยฤทัย     
   ลีมุน

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

59 นางสาวศรัญญา 
ธรรมจี๋

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

60 นางสาวพัชริดา       
    ริยะปา

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

61 นายสถาพร           
  ใหมทองดี

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

62 นางสาวเจนจิรา นัด
มา

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

63 นางสาวบุญเรือน     
 อุดสม

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

64 นางกีรติรัชต บุญ
ธรรม

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

65 นางสาวสุพรรณษา 
ชะเวียตะคุ

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

66 นางยุภาวดี           
  วงศสุวรรณ

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

67 นายวรเชษฐ  พรมศรี  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

68 นางสาวสุวนันท      
  ติใหม

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

69 นายไพรัตน บัวงาม  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

70 นายอัตสิริ   ศรีวิราช  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

71 นางญาณี  เนียมสกุล  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

72 นางสาวจันจิรา       
 ขามะวัน

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

73 นายวิโรจน สุนันตา  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

74 นายประยูร  วงคชัย  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

75 นางสาวภาวินี       
 ศรีกระจาง

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

76 นางจิรายุ  เสนา  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

77 นางสาวศรีภรณ  
เมืองแกว

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

78 นางสาวชนิดาภา  
จอมมูล

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

79 นายไผภิรมณ         
 พรหมอนันต

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

80 นายกุศล ยอดดําเนิน  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

81 นายนพดล วิชัยคํา  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

82 นางศรีมา  ชมเพื่อน  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

83 นายยงยุทธ  กันคํา  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1 นางเนตรนภิส        
 สุทธวานิช

ครู 1. เปนวิทยากรในการเขาคายกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญ

√ 1.ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1. การอบรมหลักสูตร การสอนวรรณคดี
ไทย

√ 1. ชมรมสงเสริม
ภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 2. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

3 นางดวงพร  ริบแจม ครู 1. การอบรมหลักสูตร การสอนวรรณคดี
ไทย

√ 1. ชมรมสงเสริม
ภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2 นางกนกพรรธน  
วัฒนนันทิพงศ

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 2. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะ
ผูเรียน สูการเรียนเชิงรุก

√ 3. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

1. การอบรมหลักสูตร การสอนวรรณคดี
ไทย

√ 1. ชมรมสงเสริม
ภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 2. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

ครูนางดวงพร  ริบแจมตอ

4 นางลําจวน            
 พันธวิริยากุล

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 1. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูนิเทศ √ 2. สํานักงานเครือขาย
องคกรงดเหลา รวมกับ
 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

5 นางมนทิรา  ณะใจ ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. การอบรมหลักสูตร การสอนวรรณคดี
ไทย

√ 1. ชมรมสงเสริม
ภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 2. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย     จังหวัด
ลําพูน

8 นางกนกวรรณ  
ปญญาหลวง

ครู 1. การอบรมหลักสูตร การสอนวรรณคดี
ไทย

√ 1. ชมรมสงเสริม
ภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

6 นางอโนชา  รังคะราช ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางกนกวรรณ  
ปญญาหลวง

ครู 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 2. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

1. เขารวมกิจกรรมทางออนไลน กิจกรรม
เสวนา "คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม 
เรียนรูใช ไอทีใกลตัว"

√ 1. สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 
รวมกับ มหาวิทยาลัย
สวนดสิต

2. เปนวิทยากรใหความรูวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

√ 2. โรงเรียนปาตาล
บานธิพิทยา

3. เปนวิทยากรในการเตรียมความพรอม
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
   มัธยมศึกษาปที่ 6

√ 3. โรงเรียนปาซาง

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 4. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

9 นายอํานาจ  สีแจม ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. การอบรมหลักสูตร การสอนวรรณคดี
ไทย

√ 1. ชมรมสงเสริม
ภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 3. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะ
ผูเรียน สูการเรียนเชิงรุก

√ 4. บริษัทอักษรเอ็ด
ดูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

11 นางสาวกนกวรรณ  
วงศษายะ

ครู 1. การอบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงาน
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC  AWARDS)

√ 1. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

10 นายวีรวัฒน           
 คํามะยอม

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางสาวกนกวรรณ  
วงศษายะ

ครู 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 2. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม   
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

√ 1. กัซซัน ขุนตาล 
กอลฟ แอนด รีสอรท 
จังหวัดลําพูน

2. การอบรมหลักสูตร การสอนวรรณคดี
ไทย

√ 2. ชมรมสงเสริม
ภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 3. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

12 นางสาวณัฐธยาน    
  จะถา

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม   
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง
ครูผูชวย

√ 1  กัซซัน ขุนตาล 
กอลฟ แอนด รีสอรท 
จังหวัดลําพูน

2. การอบรมหลักสูตร การสอนวรรณคดี
ไทย

√ 2. ชมรมสงเสริม
ภาษาไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

3. ไดเขารวมกิจกรรมทางออนไลน 
กิจกรรมเสวนา "คุรุสภาพา Talk : ครูยุค
ใหม เรียนรูใช ไอทีใกลตัว"

√ 3. สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 
รวมกับ มหาวิทยาลัย
สวนดสิต

ครูนายเจริญศักดิ์ กรม
หลวง

13
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

4. การประชุมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและ
ครูแกนนําในระดับพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู สรางความตระหนักปลูกฝงจิตสํานึก
 และสรางคานิยมการไมสูบบุหรี่ใหกับ
เยาวชน จังหวัดลําพูน

√ 4. กัซซัน พาโนรามา 
กอลฟคลับ จังหวัด
ลําพูน

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 5. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

14 นางสาวกมลชนก 
อินตะโมงค

ครู 1. เปนวิทยากร กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ปการศึกษา 
2563

√ 1. โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

15 นางสาวอธิษฐาน     
 บุญเปง

ครู 1. เปนวิทยากร กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ปการศึกษา 
2563

√ 1. โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

ครูนายเจริญศักดิ์        
 กรมหลวง

13
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

16 นายสุทธิพันธ         
 พันธสุทธิ

ครู 1. เปนวิทยากร กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ปการศึกษา 
2563

√ 1. โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

17 นางสาวพัชราภรณ  
ทองสมนึก

ครู 1. เปนวิทยากร กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  ปการศึกษา 
2563

√ 1. โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

18 นางสาวอัณศยา      
 ยาวิระ

ครู 1. เปนวิทยากร กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ปการศึกษา 
2563

√ 1. โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

19 นางสาวสิรัชชา       
 วงคคม

ครู 1. เปนวิทยากร กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  ปการศึกษา 
2563

√ 1. โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

20 นางสาวสุรางคณา   
ศรีสวัสดิ์

ครู 1. เปนวิทยากร กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  ปการศึกษา 
2563

√ 1. โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

21 นายปกรณ กสิณฤกษ ครู 1. เปนวิทยากร กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  ปการศึกษา 
2563

√ 1. โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

22 นายทวีป นวคุณา
นนท

ครู 1. เปนวิทยากร กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ปการศึกษา 
2563

√ 1. โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร

23 นางสาวกลิกา  นิกร ครู 1. การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ 1. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2. การอบรมหลักสูตรที่ 62121 การ
เสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา
และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning)

√ 2. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. Successfully completed the 
online course :   " English for 
communication"

√ 3. โรงเรียนวัดไกเตี้ย

24 นางสาวกานตธิดา 
องคุณา

ครู เขารวมโครงการพัฒนานวัตกรรมดานการ
จัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (Innovation Creating)

√ 1. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวกลิกา  นิกรตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ 1. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

2. การอบรมหลักสูตรที่ 62121 การ
เสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา
และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning)

√ 2. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. has successfully completed the 
open online non-credit course  
Service Design Innovation

√ 3. CHULA MOOC

ครูนายกิติศักดิ์ ภูมิภักดี25
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

4. การอบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงาน
รางวัลทรงคุณคา สพฐ.      (OBEC 
AWARDS) จํานวน 6 ชั่วโมง

√ 4. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

5. เขารวมโครงการพัฒนานวัตกรรมดาน
การจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ (Innovation 
Creating)

√ 5. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน

26 นางนงนุช             
  เลิศรัตนวิจิตร

ครู 1. การอบรมหลักสูตรที่ 62121 การ
เสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา
และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning)

√ 1. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายกิติศักดิ์ ภูมิภักดีตอ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ นางนงนุช             
  เลิศรัตนวิจิตร

ครู 2. การอบรมครูดวยระบบออนไลน
หลักสูตร   หลักสูตรอบรมออนไลน
ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 
1 (AI for Schools Lavel 1)

√ 2. สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

27 นางบุษบา             
 ไพสิฐสิริรักษา

ครู 1. การเรียนออนไลนตามเกณฑการวัดผล
ในรายวิชา การเรียนรูตามรอยพระยุคล
บาท (5 ชั่วโมงการเรียนรู)

√ 1. แพลตฟอรมเพื่อการ
เรียนรูออนไลนตลอด
ชีวิต กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม

28 นางสาวรัตนา         
 กันทะวงค

ครู 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนา
ขาราชการครู ที่ผานการรับรองจาก
สถาบันคุรุพัฒนา รหัส 628181076 
หลักสูตร ระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อ
ออกแบบแผนจัดการเรียนรูรายบุคคล 
(Habitscan-Types of Learners)

√ 1. หนวยพัฒนาครู : 
บริษัท นวัตกรรม
สรางสรรคการศึกษา 
จํากัด
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

29 นางสุรีย  อุตสม ครู 1. Successfully completed the 
online course :     " English for 
communication"

√ 1. โรงเรียนวัดไกเตี้ย

30 นางสาว ณ อร  
โภคะสมบูรณ

ครู อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
Coding Online for Grade 7-9 Teacher
 (C4T-8) รหัส 63025 จํานวน 20 ชั่วโมง

1. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

31 นางรุงอรุณ           
  รักราชการ

ครู 1. การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการ
เรียนรูเพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา
 : การพัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน"

√ 1. สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับ Path2health 
foundtion

1. ไดเขารวมรับชมการเสวนาออนไลน 
"แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ภายใตสถานการณ COVID - 19" ประจําป
งบประมาณ 2564

√ 1. สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)

2. ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 
(รูปแบบออนไลน)

√ 2. คุรุสภา

ครูนางสาวนงนภัส      
  ตาบุรี

32
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

32 นางสาวนงนภัส      
  ตาบุรี

ครู 3. การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ 3. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

34 นางจิตฤณี  พลแกว ครู 1. การอบรมตามหลักสูตรพัฒนาครูที่
สถาบันคุรุพัฒนาใหการรับรอง การพัฒนา
กระบวนการสอนคณิตศาสตรดวยเครื่องคิด
เลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

√ 1. บริษัทคาสิโอ มาร
เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) 
จํากัด

35 นางอัญชลี            
  ขัดสงคราม

ครู 1. การอบรมตามหลักสูตรพัฒนาครูที่
สถาบันคุรุพัฒนาใหการรับรอง การพัฒนา
กระบวนการสอนคณิตศาสตรดวยเครื่องคิด
เลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

√ 1. บริษัทคาสิโอ มาร
เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) 
จํากัด
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

36 นางพรพรรณ         
 ตันทะเขตร

ครู 1. การอบรมตามหลักสูตรพัฒนาครูที่
สถาบันคุรุพัฒนาใหการรับรอง การพัฒนา
กระบวนการสอนคณิตศาสตรดวยเครื่องคิด
เลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

√ 1. บริษัทคาสิโอ มาร
เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) 
จํากัด

37 นางสาวกมลชนก 
แสนกันทา

ครู 1. การอบรมตามหลักสูตรพัฒนาครูที่
สถาบันคุรุพัฒนาใหการรับรอง การพัฒนา
กระบวนการสอนคณิตศาสตรดวยเครื่องคิด
เลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

√ 1. บริษัทคาสิโอ มาร
เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) 
จํากัด

38 นางดนยา ใจปญญา ครู 1. การอบรมตามหลักสูตรพัฒนาครูที่
สถาบันคุรุพัฒนาใหการรับรอง การพัฒนา
กระบวนการสอนคณิตศาสตรดวยเครื่องคิด
เลขวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

√ 1. บริษัทคาสิโอ มาร
เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) 
จํากัด
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

39 นางยุพินธ บุญเทพ ครู 1. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 4-6 Coding Online  Grade 10-12 
Teacher (C4T-9)

√ 1. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

40 นางสาวรัชชดา       
 มะโนวงศ

ครู 1. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่
 1-3 Coding Online for Grade 7-9 
Teacher (C4T-8)

√ 1. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

41 นายศราวุธ            
 หลุยจําวัน

ครู 1. การฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
ใหญ ขั้นความรูชั้นสูง  รุนที่ 1/2563

√ 1. คณะลูกเสือแหงชาติ
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

ตอ 2. การฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลุกเสือ
สามัญรุนใหญ ขั้นความรูขั้นสูง    
(SS.A.T.C) รุนที่ 1/2563

√ 1. คณะลูกเสือแหงชาติ

1. การฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
ใหญ ขั้นความรูชั้นสูง   รุนที่ 1/2563

√ 1. คณะลูกเสือแหงชาติ

2. การฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลุกเสือ
สามัญรุนใหญ ขั้นความรูขั้นสูง    
(SS.A.T.C) รุนที่ 1/2563

√ 2. คณะลูกเสือแหงชาติ

43 นายชินกฤต  แซจาว ครู 1. การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
ใหญ ขั้นความรูชั้นสูง  รุนที่ 1/2563

1. คณะลูกเสือแหงชาติ

45 นางสาวจิราวรรณ    
 ยศเพ็ชรกาศ

ครู 1. การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย

42 วาที่รอยตรีตระกูล  
ปาละกอน

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

1. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (จิตรกรรม
และภาพพิมพแกะไม) เปดแหลงเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมกับบานศิลปนแหงชาติ

√ 1. หอศิลปอินสนธิ์ 
วงคสาม  กรมสงเสริม
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม

2. การอบรมโครงการตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะ  แนวใหม (ว
21/2560)

√ 2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน

3. การทดสอบความรูเกี่ยวกับ เรื่อง การ
เคลื่อนที่ของดาวเคราะหดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

√ 3. ศูนยวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

47 นางสาวจิราพร       
  มิกิตติ

ครูอัตราจาง 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLC การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย"

√ 1. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

46 นางสาวอัญชลี ศรี
วิชัย

ครู
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  (1)    
 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
  การ      

วัดผล
ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
เทคโนโลยี

(5) ระบบ
บริหารจัด
การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ของผู
ประกอบ
วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
สื่อสาร

(8)     การ
พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/
พัฒนา

2. การทดสอบวัดความรูออนไลนกิจกรรม
รักการอาน พระราชประวัติ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพฯ

√ 2. ศูนยการศึกษานอก
ระบบและอัธยาศัย
อําเภอเมืองสุโขทัย

3. การทดสอบความรู เรื่อง เขาใจวัยรุน : 
จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องตนสําหรับครู
มัธยมศึกษา

√ 3. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะ
ผูเรียน สูการเรียนเชิงรุก

√ 4. ศูนยพัฒนาวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จังหวัดลําพูน

ครูอัตราจางนางสาวจิราพร       
  มิกิตติ
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