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                                               แบบสรุปรายงานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 
                   

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท้ังหมด จํานวน...1,823......คน ไดรับการอบรม/พัฒนาใหมีทักษะความรูและความชํานาญในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐาน

วิชาชีพและ/หรือสมรรถนะ   ของครูยุคใหม  (อยางนอย 1 รายการ)  จํานวน..1,739...คน คิดเปนรอยละ...95.39.....  

ตาราง แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการอบรม/พัฒนาใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ

สมรรถนะของครูยุคใหม จําแนกตามประเภทของหลักสูตรการอบรม/พัฒนา 

 

หลักสูตรการอบรม/พัฒนา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการอบรม/

พัฒนา  
จํานวน (คน) รอยละ 

1. ดานหลักสูตร 589 32.31 
2. ดานการจัดการเรียนการสอน 1,124 61.66 
3. ดานการวัดผล ประเมินผล 608 33.35 
4. ดานการใชสื่อ/เทคโนโลย ี 937 51.40 
5. ดานระบบบริหารจัดการศึกษา 759 41.63 
6. ดานคุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพครู 1,047 57.43 
7. ดานทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร 568 31.16 
8. การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอยางตอเนื่อง 1,568 86.01 

 

                     หมายเหตุ : 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขาราชการครู บุคลากรสายงานการสอน และผูบริหารสถานศึกษา          
2. การนับจาํนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารับการอบรม/พัฒนา ในตารางท่ี 9.1 ดังนี้ 
    2.1 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คน เขารับการอบรม/พัฒนา มากกวา 1 รายการ สามารถนับซํ้าได  
    2.2 กรณีครูและบคุลากรทางการศึกษา 1 คน เขารับการอบรม/พัฒนา ในรายการเดียวกันมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเปน 1 
 



 

 
3. ประเภทของหลักสูตรการอบรม/พัฒนา ดังนี้ 
    3.1 ดานหลักสูตร หมายถึง ความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
    3.2 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การใชเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐ ครูผูสอน เปน “Coach” ความรูและทักษะในสังคมยุควิถีชีวิตใหม (new normal) 
    3.3 ดานการวัดผล ประเมินผล หมายถึง ความรูเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา     
    3.4 ดานการใชสื่อ/เทคโนโลยี หมายถึง การใชสื่อการเรียนรูสมัยใหม 
    3.5 ดานระบบบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา ระบบประกัน 
    3.6 ดานคุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพครู หมายถึง การพัฒนาตนเองและการจัดกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
    3.7 ดานทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือการสื่อสาร เชน ทักษะการฟงทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเชียน 
    3.8 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอยางตอเนื่อง หมายถึง การพัฒนาตนเองในวิชาชีพโดยใชกระบวนการ PLC การวิจัยและนวัตกรรม และการสรางผลงานทางวิชาการ 
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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.
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1.การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย 
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ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายเธวิญ  เย็นใจ1

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวอันติกา      

  เทพรักษาฤาชัย

2

ครูชํานาญการนางนฤมล  สกุลไทย3
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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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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



4

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

การบันทึกการสอนดวย Loom / มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การพัฒนาเว็บไซตดวย Google Site / / มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การออกแบบสื่อใหโดนใจดวย Canva / / มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

/ / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การสังเคราะหรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการ

วิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวลานนา     

  มาปลูก

ตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล
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การใชสื่อ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

ตอ นางสาวลานนา     

  มาปลูก

ครู Dictionary Competition / โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

 ยานนาเวศ

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

ครูอัตราจางนางสาวประทุมพร 

ชางเหล็ก

2
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  (1)    

 หลัก   

สูตร
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การจัดการ
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

Vocabulary of Food √ √ Kankusonwatsraton

g School

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนบุคปกติ

ใหม;มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

คร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดิโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวิดิโอแบบมีปฎิสัมพันธ

√ √ √ √ สพฐ.โดยความ

รวมมือของหนวย

ปฎิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูอัตราจางนางสาวประทุมพร 

ชางเหล็ก

ตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      
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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนบุคปกติ

ใหม;มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู ในหัวขอ การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ √ √ √ สพฐ.โดยความ

รวมมือของหนวย

ปฎิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนบุคปกติ

ใหม;มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฎิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ √ √ √ สพฐ.โดยความ

รวมมือของหนวย

ปฎิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูอัตราจางนางสาวประทุมพร 

ชางเหล็ก

ตอ
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ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

/ ศูนยวิทยาศาสรตและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

Vocabulary of food / Kankusonwatsraton

g School

การเรียนออนไลนดวย Google 

Classroomและ Google app เบื้องตน

/ / โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร ยะลา

วันสุนทรภู สูวันภาษาไทยเเหงชาติ / โรงเรียนเกาะคา

วิทยาคม

Dictionary Competition The project 

for developing foreign language 

Potential.Academic Year 2021

/ Triamudomsuksapa

ttanakarn 

Yannawate School

ครูอัตราจางนางสาวประทุมพร 

ชางเหล็ก

ตอ
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อบรม/พัฒนา

Picture Dictation Competition The 

Project for developing foreign 

language potential.Academic Year 

2021

/ Triamudomsuksapa

ttanakarn 

Yannawate School

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ
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/ สํานักงานเขตพื้นที่
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การสอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน
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ตอ นางสาวประทุมพร 

ชางเหล็ก

ครูอัตราจาง การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวิดิโอแบบปฎิสัมพันธ

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขารวมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

√ โรงเรียนเกาะคา

วิทยาคม

โครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 21/2560)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

ประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบงาน

ดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อความปลอดภัย

ในสถานศึกษา

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏบัติการหลักสูตร ผูดําเนินการ

คัดกรองคนพิการทางการศึษา

/ / ศูนยการศึกษาพิเศษ

ประจําจังหวัดลําปาง

ครู คศ.2นางวราภรณ สุภายะ3

ครู คศ.1นางสาวสุภาวดี ใจดี4
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การเตรียมความพรอม และพัฒนาอยางเขม

 ตําแหนง ครูผูชวย ประจําป 2563

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

เทคนิคการสรางนิสัยรักการอานเพื่อการ

เรียนรูอยางยั่งยืน

/ บริษัทนามมีบุคส อิน

โนเวชั่น จํากัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

/ สพฐ.

การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา

และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา

สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

โดยระบบอิเล็กทรอนิคส (e-Learning)

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูดีไมมีอบายมุข √ สํานักงานเครือขาย

องคกรงดเหลา

คศ.1นายธรรมธัช ปาวงศ6

ครู คศ.1นางสาววิไลลักษณ 

ลีลาศีลธรรม

5
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√ สพม.ลําปาง ลําพูน

การอบรมออนไลน Obec 2021 webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฎิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนางสาวสุทธาสินี 

ไชยรังษี

7
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

ตอ นางสาวสุทธาสินี 

ไชยรังษี

ครูผูชวย การอบรมออนไลน Obec 2021 webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู หัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมและผานการทดสอบวัดและ

ประเมินผลดวยระบบออนไลน โครงการ 

Good food for all กินด-ีอยูดี การอบรม

เกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพ

จากพืช (cruelty-free, Plant-based 

diet) ครั้งที่ 2

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บริษัท คะตะลิสตจํากัด
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

ผานการทดสอบบทเรียนออนไลน หลักสูตร

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวินัย

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

บทเรียนออนไลน หลักสูตร ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางสําหรับสถานศึกษา

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

บทเรียนออนไลน หลักสูตร ระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

ครูผูชวยนางสาวสุทธาสินี 

ไชยรังษี

ตอ
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

บทเรียนออนไลน หลักสูตร เทคนิคการเปน

 (Coach) : บทบาทของครูมืออาชีพ 

(Professional) ในศตวรรษที่ 21

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

บทเรียนออนไลน หลักสูตร เทคนิคการ

จัดการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ในศตวรรษที่ 21

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

การปฏิบัติที่เปนเลิศ (best Practice) สื่อ

นวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 

2563

/ / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ

ดวยการจัดการเรียนรู แบบ Active 

Learnning สพม.ลําปาง ลําพูน

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนางสาวสุทธาสินี 

ไชยรังษี

ตอ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน (15 ชั่วโมง)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมโครงการสรางภูมิคุมกันของสังคมใน

มิติทางวัฒนธรรม การขับเคลื่อนกิจกรรม

สรางภูมิคุมกันของสังคมในมิติทาง

วัฒนธรรม

/ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองผูพิการ

ทางการศึกษา รุนที่ 2 หลักสูตร 

“ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทาง

การศึกษา” เรื่อง กําหนด หลักเกณฑและ

วิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวา

เปนคนพิการ

/ ศูนยการศึกษาพิเศษ

ประจําจังหวัดลําปาง

ครูผูชวยนางสาวสุทธาสินี 

ไชยรังษี

ตอ
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การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต ปลุกพลัง 

KID พิชิตปญหา 2

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

การออกแบบสื่อใหโดนใจดวย canva / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

/ สพฐ.

9 นางมณีรัตน ยาตรา ครู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน / สพม.ลําปาง ลําพูน

ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา / ศูนยการศึกษาพิเศษ

จังหวัดลําปาง

การสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดวย

การจัดการเรียนรูแบบ active learning

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนายวิชัย  แซซง8

ครูผูชวยนางสาวสิรินยา  

บุญสืบ

10
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  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

การสรางเครื่องมือแบบการสอนออนไลน 

ออกแบบสื่อใหโดนใจโดนใช canva

/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

การเรียนรออนไลนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเบื้องตน

/ สพป.นราธิวาสเขต 2

“พีไอเอ็ม การเรียนรูจากประสบการณจริง 

เปดประตูการศึกษาจากวิกฤติโควิด-19” 

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

/ สถาบันการจัดการ

ปญญาภิวัฒน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน วันที่14-15



 สิงหาคม 2564

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝกทบทวนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร  

วันที่24-26



 มิถุนายน 2564

/ ศูนยฝกนักศึกษาวิชา

ทหารมณฑล

ทหารบกที่



32

ครูผูชวยนางสาวสิรินยา  

บุญสืบ

ตอ

พนักงาน

ราชการ

นางอนัญญา ริดเดิล11
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

จากวันสุนทรภูสูวันภาษาไทยแหงชาติ / โรงเรียนเกาะคา

วิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

/ สํานักงานเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

อบรม KidBright หลักสูตร ML-Block / / ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ 

(NECTEC) 

การอบรม EdSociate Webinar ครั้งที่ 4 

“VR-AR โลกใบที่สองเพื่อการเรียนรู”

/ / วิทยาลัยการศึกษา

ตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครูอัตราจางนางสาวอรวรรณ 

แกวแกมเงิน

12

ครูผูชวยนางสาวบุศริน       

  เหมทานนท

13
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

โครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น ระยะการเขาสูวิชาชีพ

/ เครือขายสถาบันการ

ผลิตและพัฒนาครู

ภาคเหนือตอนบน

การอบรมออนไลน Obec 2021 webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฎิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนางสาวบุศริน       

  เหมทานนท

ตอ
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โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

การอบรมออนไลน Obec 2021 webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนออนไลนตามแนวคิดเกมฟเคชั่น 

และการวัดผลและประเมินผลสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน Obec 2021 webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนางสาวบุศริน       

  เหมทานนท

ตอ
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โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

การอบรมออนไลน Obec 2021 webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู หัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซตดวย Google 

sites

/ / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

หลักสูตรการออกแบบสื่อใหโดนใจดวย 

Canva

/ / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

หลักสูตรการพัฒฯวิดีโอการสอน FlipGrid / / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูผูชวยนางสาวบุศริน       

  เหมทานนท

ตอ
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โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัด

อบรม/พัฒนา

การนําเสนอผลงานประกวดการพัฒนา

นวัตกรรม

/ คณะสหวิทยาการ 

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม - 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

/ / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซตวย 

Google Site

/ / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

อบรมการเขียนโปรแกรมดาน AI & IoT 

ผานบอรด Corgidude และบอรด

KidBright และ KidBright IDE

/ ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ 

(NECTEC) 

ครูผูชวยนางสาวบุศริน       

  เหมทานนท

ตอ
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อยางตอเนื่อง

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.

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (4+6 Model)

   สถาบันพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด

มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

   รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

1 นายสุทิน คงสนุน ผูอํานวยการ

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูบริหารสถานศึกษาในตําแหนงรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้ง

 ประจําป 2563

        ณ กัซซัน พาโนรามา 

กอลฟ คลับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (4+6 Model)

   สถาบันพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด

มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

   รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

การประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการ

พัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564

     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร2
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ผูบริหารสถานศึกษาในตําแหนงรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้ง

 ประจําป 2563

        ณ กัซซัน พาโนรามา 

กอลฟ คลับ

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด

มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

   รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสังนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางสาววีณา          

 เจียรพินิจนันท

3
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ
และวิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทย
ฐานะขาราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา 
(PERFORMANCE AGREEMENT) จํานวน
 6 ชั่วโมง

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

ผานการอบรมไลน OBEC 2021 
Webinar "การจัดการเรียนการสอนออน
ไลรยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร 
นักวิชาการ อละครู" ในหัวขอ เทคนิคและ
วิธีการสอนออไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ
หองเรียนออนนโดยใชโครงการเปนฐาน

        สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางสาววีณา          

 เจียรพินิจนันท

ตอ
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการอบรมไลน OBEC 2021 
Webinar "การจัดการเรียนการสอนออน
ไลรยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร 
นักวิชาการ อละครู" ในหัวขอการจัด
กิจกรรมการเรียนออไลนตามแนวคิดเกมิฟ
เคชั่น และการวัดและประเมินสําหรับการ
เรียนออนไลน

        สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

HIGH BEGINNER   PROFICIENCY 

ACHIEVEMENT 

CERTIFICATE

การจัดอบรมการเรียนการสอนทางไกลใน

สถานะการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา2019

   สพฐ.

ศึกษาดูงานโรงเรียนแสนสุข จ. ชลบุรี   โรงเรียนในเครือขาย

เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางสาววีณา          

 เจียรพินิจนันท

ตอ

ครูนายเอกสิทธิ์          

 เปยปลูก

4
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ

เตรียมอุดมศึกาพัฒนาการสูความเปนเลิศ

  รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคลเพื่อ

ความเปนเลิศ

 

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด

มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

   รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Best Practice)

  รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด

มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

     โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

อบรม สพฐ. webinar DLIT เพื่อ พัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ ออนไลน

      สํานักงานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

ตอ ครูนายเอกสิทธิ์          

 เปยปลูก
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5 นางสาวแจมจันทร   

 งามตา

ครู อบรมยุวชนคนคุณธรรม ประจําป 2563    รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

 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

ครูผูชวยนางสาวจิรกานต     

 วงคลังกา

6
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น  รุนที่ 4 ภาคเหนือตอนบน

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อบรม สพฐ. webinar DLIT เพื่อ พัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ ออนไลน

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด

มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

   โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

นําเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ

 Cretech 2021

    มหาวิทยาลัยเทค

โนโลราชมงคลกรุงเทพ

การเขารวมชมผลงานbest pratcice การ

ประกวดสื่อ/นวัตกรรมออนไลน

    สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

อบรม Ithesis ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2564

    มหาวิทยาลัยพะเยา

ครูผูชวยนางสาวจิรกานต     

 วงคลังกา

ตอ
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร
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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

การอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพการเตรียมความพรอมและพัฒนา

อยางเขม ตําแหนงครูผูชวย ประจําป 2564

P     P   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การประชุมเสริมสรางประสิทธิภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานควบคุม

ยาสูบในสถานศึกษาสูความยั่งยืน

 

กรมควบคุมโรค

Certified Microsoft Innovative 

Educator

  Microsoft Educator 

Center

ครูผูชวยนายกฤษฎางค       

 สุขเกษม
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด

มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

     โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

อบรม สพฐ. webinar DLIT เพื่อ พัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ ออนไลน

     สํานักงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

การฝกทบทวนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

ประจําปการศึกษา 2564

  ศูนยการฝกนักศึกษา

วิชาทหาร มณฑล

ทหารบกที่ 32

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด

มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา

     โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

Staying connected with remote 

learning through Microsoft Team 

and Office 365

   Microsoft Educator 

Center

Certified Microsoft Innovative 

Educator

  Microsoft Educator 

Center

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางอําไพ หิริโอ8

ครูผูชวยนายกฤษฎางค       

 สุขเกษม

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเสริมสรางประสิทธิภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานควบคุม

ยาสูบในสถานศึกษาสูความยั่งยืน

  กรมควบคุมโรค

การอบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอร

เนตหลักสูตรสําหรับครู PLC : 

Professional Learning Community 

สําหรับครู

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพขรบูรณ เขต 3

การอบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอร

เนตหลักสูตรสําหรับครู การจัดการเรียน

การสอนแบบ Active Learning

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพขรบูรณ เขต 3

การอบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอร

เนตหลักสูตรสําหรับครู การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู

     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพขรบูรณ เขต 3

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางอําไพ หิริโอตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอร

เนตหลักสูตรสําหรับครู ภาษาอังกฤษในชั้น

เรียน (Classroom English Expressions)

    สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพขรบูรณ เขต 3

อบรม สพฐ. webinar DLIT เพื่อ พัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ ออนไลน

     สพฐ.

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง

สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best

 Parctice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน

 ปการศึกษา 2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

Certificata of recognition  Microsoft Educator 

Center

ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการ

นางอมรรักษ วงศพุฒิ9

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางอําไพ หิริโอตอ
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล

ประเมินผล
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เทคโนโลยี
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บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Certificata of course completion  Microsoft Educator 

Center

วันงดสูบบุหรี่โลก  กศน.อําเภอเชียงของ

การประชุมเสริมสรางประสิทธิภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานควบคุม

ยาสูบในสถานศึกษาสูความยั่งยืน

 กรมควบคุมโรค

อบรมออนไลน หลักสูตรแอปพลิเคชั่นยอด

นิยม

 โรงเรียนหวยกรด   

วิทยา สพม.อุทัยธานี 

ชัยนาท

ทดสอบความรูออนไลน เรื่อง สิ่งแวดลอม
 โรงเรียนสีเขียว 

โรงเรียนรัตนธิเบศร

ทดสอบความรูออนไลน เนื่องในกิจกรรม

วันสุนทรภู โรงเรียนธัญรัตน

 โรงเรียนธัญรัตน สพม.

ปทุมธานี

ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการ

นางอมรรักษ วงศพุฒิตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ทดสอบความรูภาษาไทยพื้นฐาน เนื่องใน

วันสุนทรภูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 สหวิทยาเขตวิภาวดี 

สพม.กรุงเทพมหานคร

เขต2

ทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปน"คน

เกงภาษาไทย"

 โรงเรียนสายปญญา

รังสิต สพม.ปทุมธานี

แฟนพันธุแทสุนทรภู เนื่องในวันสุนทรภู
 โรงเรียนสายปญญา

รังสิต สพม.ปทุมธานี

ความรูพื้นฐานเนื่องในวันสุนทรภู ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สหวิทยาเขตวิภาวดี 

สพม.กรุงเทพมหานคร

เขต2

คนเกงวันภาษาไทย  โรงเรียนสายปญญา

รังสิต สพม.ปทุมธานี

แฟนพันธุแทสุนทรภู เนื่องในวันสุนทรภู  โรงเรียนสายปญญา

รังสิต สพม.ปทุมธานี

ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการ

นางอมรรักษ วงศพุฒิตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางอมรรักษ วงศพุฒิ ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการ

ทดสอบการอานพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542

 หองสมุดประชาชนแพร

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ขั้นความรูชั้นสูง รุนที่ 1/2563

 สํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ จังหวัดลําปาง

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง

สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best

 Parctice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน

 ปการศึกษา 2563

  สพม.ลําปาง ลําพูน

การทดสอบออนไลนหลักสูตรเทคนิคการ

เปนโคช ( Coach ) :บทบาทของครูมือ

อาชีพ ( Professional ) ในศตวรรษที่ 21

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

ครู วิทยฐานะ

 ชํานาญการ

พิเศษ

นางพรรณี  ใจสาร 10
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ทักษะภาษา
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมปฏิบัติการ Workshop ออนไลน 

เตรียมประเมิน วฐ.21 ปการศึกษา 2563 

รุนที่ 2

 หางหุนสวนจํากัด ธีร

กุลภูมิปญญา

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับ มูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

การทดสอบวัดความรูดวยระบบออนไลน 

เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 2564

โรงเรียนธัญรัตน  

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี

ครู วิทยฐานะ

 ชํานาญการ

พิเศษ

นางพรรณี  ใจสาร ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตามขอตกลง

ในการพัฒนางาน ( Performance 

Agreement )

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

กิจกรรมการตอบปญหา เนื่องในวันอาเซียน

 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประจําป

การศึกษา 2564

  รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

การทดสอบความรูเกี่ยวกับอาเซียน เนื่อง

ในกิจกรรม “วันอาเซียน” ปการศึกษา 

2564

  โรงเรียนหนองโดน

วิทยา สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสระบุรี

ครู วิทยฐานะ

 ชํานาญการ

พิเศษ

นางพรรณี  ใจสาร ตอ
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวัดความรูความเขาใจดานการจัดการ

เรียนรูในสตวรรษที่ 21  ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3

การทําแบบทดสอบออนไลนเพื่อพัฒนา

ตนเอง เรื่อง 14 ทักษะ 5 กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร

 โรงเรียนปทุมคงคา

การทดสอบความรู ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง วันวิทยาศาสตร  

ประจําป 2564

 ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ราศีไศล

การทดสอบความรู “แมลูกผูกพันใน

วรรณคดีไทย” ดวยระบบออนไลน เนื่อง

ในกิจกรรม “วันแมแหงชาติ”

  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยม ศึกษา

 นครศรีธรรมราช

ครู วิทยฐานะ

 ชํานาญการ

พิเศษ

นางพรรณี  ใจสาร ตอ
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร
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หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การศึกษาเรียนรูดวยตนเองและผานการ

ทดสอบวัดผลดวย ระบบอิเล็กทรอนิกส 

แบบออนไลน ในกิจกรรมแหลงเรียนรู

ออนไลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปหลวง

 กลุมโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระ

บรมราชชนนีพันปหลวง

การทดสอบความรู “20 สุดยอด

นักวิทยาศาสตรโลก”

 โรงเรียนบานหนอง

หญาปลอง  สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี  เขต 1

ครู วิทยฐานะ

 ชํานาญการ

พิเศษ

นางพรรณี  ใจสาร ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางพรรณี  ใจสาร ครู วิทยฐานะ

 ชํานาญการ

พิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู รูปแบบออนไลน 

สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง

สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

อบรมออนไลนฯฎฉ2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

หัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน1และ

การสรางหองเรียนออนไลน2





สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการ

นางจิดาภา เฟองฟู11
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อบรมออนไลนฯฎฉ2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน





สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Certificata of recognition   โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

วันงดสูบบุหรี่โลก  กศน.อําเภอเชียงของ

ความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

  หองสมุดประชาชน

เฉลิมราชกุมารี เขต

ตลิ่งชันกศน.เขตตลิ่งชัน

ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการ

นางจิดาภา เฟองฟูตอ


โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

Certificata of course completion 
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หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542

 หองสมุดประชาชน

จังหวัดแพร

แอปพลิเคชันยอดนิยม  โรงเรียนหวยกรดวิทยา

 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

สิ่งแวดลอม เนื่องในวัน สิ่งแวดลอมโลก 5 

มิถุนายน

 โรงเรียนสีเขียว 

โรงเรียนรัตนธิเบศร

แฟนพันธุแทสุนทรภู เนื่องในวันสุนทรภู
 โรงเรียนสายปญญา

รังสิต สพม.ปทุมธานี

ความรูพื้นฐานเนื่องในวันสุนทรภู ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส 
สหวิทยาเขตวิภาวดี 

สพม.กรุงเทพมหานคร

เขต2

คนเกงวันภาษาไทย


โรงเรียนสายปญญา

รังสิต สพม.ปทุมธานี

ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการ

นางจิดาภา เฟองฟูตอ
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความรู

ความสามารถดานการวัดและประเมินผล

การศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA 

สูชั้นเรียน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ขั้นความรูชั้นสูง รุนที่ 1/2563

 สํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ จังหวัดลําปาง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542


หองสมุดประชาชน

จังหวัดแพร

คนเกงวันภาษาไทย


โรงเรียนสายปญญา

รังสิต สพม.ปทุมธานี

ความรูพื้นฐานเนื่องในวันสุนทรภู ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส 
สหวิทยาเขตวิภาวดี 

สพม.กรุงเทพมหานคร

เขต2

ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการ

นางสาวบังอร         

 มาละใจ

12


microsoft educator 

center

Certificata of recognition
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

12 นางสาวบังอร         

 มาละใจ

ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการ

วันงดสูบบุหรี่โลก


กศน.อําเภอเชียงของ

13 นางสาวทรรศิกา  

สันติกิจ

ครู อัตราจาง กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง

สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

14 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

ครูน.ส.เกตุฤดี ราชไชยา15
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม

ยึดมั่นทางสานกลางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

การเขารวมอบรม Microsoft  Educator 

Center ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564

    โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น

พื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น

ความรูขั้นสูง (S.S.A.T.C)

 โรงเรียนจักรคําคณาทร

 จังหวัดลําพูน

ปฏิบัติหนาที่วิทยากรกิจกรรมติวสอบ

โอลิมปกวิชาการ ประจําปการศึกษา 2563

 โรงเรียนเถินวิทยา

ครูน.ส.เกตุฤดี ราชไชยาตอ

ครูผูชวยนางสาวทรงพร       

   อวนล่ํา

16
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

การประเมินรองผูกํากับลูกเสือขั้นความรู

ชั้นสูง (ขั้นที่ 5)

  โรงเรียนจักรคําคณาทร

 จังหวัดลําพูน

ครูผูชวยนางสาวทรงพร       

  อวนล่ํา

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลนการพัฒนาครูใน

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น  รุนที่ 4

 ภาคเหนือตอนบน

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การอบรมออนไลน เรื่องการจัดการเรียน

การสอนออนไลน ผาน Google Meet 

และ Google Drive

   มหาวิทยาลัยนเรศวร

การวัดประเมินผลแบบออนไลน       มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ       สพม.กรุงเพทพฯ เขต1

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ

ขั้นความรูชั้นสูง

       สํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3

       สพฐ. และ สสวท.

ครูผูชวยนางสาวทรงพร       

  อวนล่ํา

ตอ

ครูนางสาวธนัชพร      

 พาสุริยันต

17
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6

       สพฐ. และ สสวท.

Staying connected with remote 

learning through

Microsoft Teams and Office 365

 Microsolf education 

center

Education Transformation Workshop 

Instructor-Led training           

 Microsolf education 

center

หลักสูตรพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบ 

ประจําป 2564

  กรมสงเสริมสิ่งแวดลอม

ครูนางสาวธนัชพร      

 พาสุริยันต

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และหนวยปฏิบัติการ

วิจัยสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจากสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนมาใชบูรณาการเพื่อ

เปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียนการ

สอนในรูปแบบคายวิทยาศาสตร ดอกไม-

ใบไม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

นางสาวธนัชพร      

 พาสุริยันต

ตอ ครู



57

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวธนัชพร      

 พาสุริยันต

ครู การพัฒนาสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย

 เพื่อตีพิมพในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ

   คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศึกษาดูงานระบบบริหารโรงเรียนแสนสุข 

ชลบุรี

 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนการ    

 เขลางคนคร

สัมนาโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ

 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนการ    

 เขลางคนคร

กิจกรรม คายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง

 สายกลางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

18 นายธีรยุทธ กสิรักษ ครู
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขาย ในการขยาย

ผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการ

เรียนการสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง 

ครั้งที่ 2

 โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณรวมกับโรงเรียน

ลําปางกัลยาณี

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียนหลักสูตร 1

  สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

Microsoft Innovation Educator 

27/05/2021

 Microsolf education 

center

Staying connected with remote 

learning through Microsoft Teams  

and Office 365  28/05/2021

 Microsolf education 

center

ครูนางนันทชา          

 จันทรธรรม

19
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลดยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโยใชโครงงานเปนฐาน  

19 พฤษภาคม 2564

  สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลดยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัดประเมินผลสําหรับการเรียนออนไลน

21 พฤษภาคม 2564

   สพฐ.

การอบรม การปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

  สมาคมเคมีแหง

ประเทศไทย

นางนันทชา          

 จันทรธรรม

ตอ ครู
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  (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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางนันทชา          

 จันทรธรรม

ครู การพัฒนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น

พื้นฐาน

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ

พัฒนาขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 โรงเรียนในเครือ

เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ครูนายภัคพล            

   ทะแกลวพันธุ

20
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

เขารวมกิจกรรม การประกวดผลการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) สื่อ

นวัตกรรมในระบบออนไลน วันที่ 9 

เมษายน 2564

    สพม.ลป ลพ  และ

เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษา     

 จ.ลําปาง

ครูนายภัคพล            

   ทะแกลวพันธุ

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

21
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การ

ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย"

  คณะครุศาสตรรวมกับ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง

Staying connected with remote 

learning through Microsoft Teams  

and Office 365

 Microsolf education 

center

Education Transformation Workshop 

Instructor-Led training           

 Microsolf education 

center

หลักสูตรพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบ 

ประจําป 2564

  กรมสงเสริมสิ่งแวดลอม

อบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจากสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนมาใชบูรณาการเพื่อ

เปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียนการ

สอนในรูปแบบคายวิทยาศาสตร ดอกไม-

ใบไม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูน.ส.มณีรัฒนพรณ  

วงศศรี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย

องคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการ

การเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย

องคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการ

การเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

  โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณรวมกับโรงเรียน

ลําปางกัลยาณี

การเขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม

ยึดมั่นทางสานกลางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

ครูนางเมตตา ดวงสนม22
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเขารวมอบรม Microsoft   Educator

 Center ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น

พื้นฐาน

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

23 นางรัตนา  มั่นคง ครู 1.การอบรมปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับทางโรงเรียนเครือขายในการ

ขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธี

จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ใน

จังหวัดลําปาง  ครั้งที่ 2

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

นางเมตตา ดวงสนมตอ ครู
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2. เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม

ยึดมั่นทางสานกลางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

 3. เขารวมอบรม Microsoft  Educator 

Center ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น

พื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางรัตนา  มั่นคงตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

25 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 นางลดาวัลย คําวินิจ ครู
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลดยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

21 พฤษภาคม 2564

  สพฐ.

การอบรม การปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

  สมาคมเคมีแหง

ประเทศไทย

26 น.ส.สุภาพร หลักคํา ครูชํานาญการ อบรมคายยุวชนคนคุณธรรมฯ     / รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

ครูนางลดาวัลย คําวินิจตอ
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงการ

เลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา

งาน (PERFORMANCE AGREEMENT) 

จํานวน 6 ชั่วโมง

 สพม. กรุงเทพมหานคร

 เขต 1

อบรมออนไลน โครงการโรงเรียนปลอดภัย

ในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส

หลักสูตร 62037 จํานวน 20 ชั่วโมง

 สพฐ. รวมกับ มูลนิธิ

ศุภนิมิตแหงประเทศ

ไทย

อบรมออนไลน การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาทักษะการจัดการ เรียนรูรูปแบบ

ออนไลน จํานวน 16 ชั่วโมง

 สพฐ.

ครูชํานาญการน.ส.สุภาพร หลักคําตอ
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

27 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

เขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาส

งานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบ

ออนไลน)

        สํานักงานเลขาธิการ   

  คุรุสภา

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด

มั่นทางสายกลาง ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง วันที่ 5 มีนาคม 2564

    ศูนยการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

(พัฒนวิท)

28 นายนิติกร  เครือวัง ครู

ครูนางสาวอัญชลี        

 ยอดศรี

29
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(6) 
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

การดูแลตนเองเพื่อการเปนผูสูงวัยสุขภาพ

ดีมีความสุข วันที่ 14 เมษายน 2564

  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อาหารสุขภาพ รูทัน รูจริง วันที่ 15 

เมษายน 2564

  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางสาวอัญชลี        

 ยอดศรี

ตอ

ครูนางสาวอัญชลี        

 ยอดศรี

30
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล 

(New Normal Life and Digital 

Quotient) วันที่ 18 เมษายน 2564

   มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร

ระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูรายบุคคล 

(Habitscan - Types of Learners) วันที่ 

2 พฤษภาคม 2564

     หนวยพัฒนาครู : 

บริษัทนวัตกรรม

สรางสรรคการศึกษา 

จํากัด

Proficiency Achievement Certificate  

English Proficaiency is                      

  High Intermediate Certified on May 

2 2021

   โครงการระหวาง

สถาบันภาษาอังกฤษ 

สังกัด สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

และ บริษัท เอซีอี      

  แลงเกวจส

ครูนางสาวอัญชลี        

 ยอดศรี

ตอ
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Staying connected with remote 

learning through Microsoft Team 

and Office 365  Completed : 

5/28/2021

   Microsoft Educator

 Center และ โรงเรียน

ในเครือเตรียมพัฒน

Certified Microsoft Innovative 

Educator Completed : 5/29/2021

   Microsoft Educator

 Center และ โรงเรียน

ในเครือเตรียมพัฒน

Proficiency Achievement Certificate  

English Proficaiency is                      

  High Intermediate Certified on July 

4 2021

  
โครงการระหวาง

สถาบันภาษาอังกฤษ 

สังกัด สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

และ บริษัท เอซีอี      

  แลงเกวจส

ครูนางสาวอัญชลี        

 ยอดศรี

ตอ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษนวัตกรรม

เทคโนโลยี AI Voxy English จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา Completed : July 23 

2021

       
โครงการระหวาง

สถาบันภาษาอังกฤษ 

สังกัด สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

และ บริษัท เอซีอี      

  แลงเกวจส

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/2560  วันที่ 18

 กรกฏาคม 2564

    โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

นางสาวอัญชลี        

 ยอดศรี

ตอ ครู
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ทักษะภาษา
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงการ

เลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามขอตกลงในการพัฒนา

งาน (PERFORMANCE AGREEMENT) 

วันที่ 1 สิงหาคม 2564

        สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(4+6 model) 

ประจําปการศึกษา 2564

 ร.รเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

ครูนางสาวอัญชลี        

 ยอดศรี

ตอ
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เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอัญชลี        

 ยอดศรี

ครู อบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง 

หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate 

level) จํานวน 20 ชั่วโมง ชื่อหลักสูตร 

การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษ

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบเนน

บูรณาการภาษาและเนื้อหา (CIIL : 

Content and Language Integrated 

Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถดาน

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

ใชทองถิ่นเปนฐาน สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน

        หนวยพัฒนาครู บริษัท

 อมร 8558 พัฒนา

บุคลากรและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษา จํากัด  

รับรองโดยสถาบันคุรุ

พัฒนา
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอัญชลี        

 ยอดศรี

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการ

เรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564

        สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้น

ความรูเบื้องตน

 สํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ

การสอนเพศวิถีศึกษา  สพฐ รวมกับ สสส

Staying connected with remote 

learning through Microsoft Team 

and Office 365

   Microsoft Educator 

Center

Certified Microsoft Innovative 

Educator

   Microsoft Educator 

Center

ครูนายศิริวัฒน ละคําปา31
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเสริมสรางประสิทธิภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานควบคุม

ยาสูบในสถานศึกษาสูความยั่งยืน

  กรมควบคุมโรค

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

   สํานักงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดาน

อาชีพในศตวรรษที่ 21

   สถาบันพัฒนาครู 

คณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา

 (สคบศ.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

   สํานักงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ครูนายศิริวัฒน ละคําปาตอ



79

  (1)    

 หลัก   
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การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

32 นายประเสริฐ         

  ณ จันตา

ครู การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ

ขั้นความรูชั้นสูง

สพม.ลําปาง ลําพูน

กิจกรรม คายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง

 สายกลางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

อบรมโปรแกรม Microsoft Teams 

สําหรับขาราชการครูและบุคลากร ในเครือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วันที่ 

28พฤษภาคม 2564

     โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

อบรมโปรแกรม Microsoft Teams 

สําหรับขาราชการครูและบุคลากร ในเครือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วันที่ 

29พฤษภาคม 2564

     โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

อบรมระบบสารสนเทศการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน

    กองทุนเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา

ครูอัตราจางนางสาวเจนจิรา      

 อินตะสงค

33
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เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวเจนจิรา      

 อินตะสงค

ครูอัตราจาง อบรม สพฐ. webinar DLIT เพื่อ พัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ ออนไลน

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น

ความรูชั้นสูง

   คณะลูกเสือจังหวัด

ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพและพัฒนา

อยางเขม ตําแหนงครูผูชวย

  สพฐ.

การอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน   โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

 อบรม ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

(S.S.A.T.C) ขั้นความรูชั้นสูง

   สํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูผูชวยนางสาวสิรินัน        

 ดวงเงิน
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สูตร
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

ตําแหนงครูผูชวย

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมคายยุวชนคนคุณธรรม ยึดมั่น

ทางสายกลาง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

การตรวจและประเมินขั้น 5 ลูกเสือสามัญ

รุนใหญ

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

อบรม สพฐ. webinar DLIT เพื่อ พัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ ออนไลน

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนางสาวสิรินัน        

 ดวงเงิน

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัตรการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย

องคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการ

การเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Microsoft data science .  สพฐ online

Microsoft teams and office 365   สพฐ online

ครูนางสาวกชพรรณ    

  ตั๋นตุย
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวกชพรรณ    

  ตั๋นตุย

ครู
การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะ

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ สาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ 5 STEPs

ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สําหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนรหัสหลักสูตร 

623012026

  หนวยพัฒนาครู บริษัท

 อมร 8558 พัฒนา

บุคลากรและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษา จํากัด  

รับรองโดยสถาบันคุรุ

พัฒนา

อบรมโครงสรางและสงเสริมความเปน

พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท

 สํานักงานการ

ศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง

สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ร.รเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

ครูนางสมพรรณ         

 วรรณทอง
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ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม ในหัวขอการสรางหองเรียนออนไลน

 สพฐ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ
ใหมในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการเรียน
ออนไลน

 สพฐ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ
ใหมในหัวขอเทคนิคและวิธการสอน
ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ
ใหมในหัวขอการเรียนออนไลนตามแนวคิด
เกมิฟเคชั่นและการวัดผลประเมินสําหรับ
การเรียนออนไลน

 สพฐ

การอบรมชิงปฎิบัติการสําหรับบุคลากร

ทางการศึกษาการพัฒนาทักษะผูสอนเพื่อ

เตรียมความพรอมสูยุคดิจิทัลเพื่อการ

เปลี่ยนผานสูสถานศึกษา

 โรงเรียนในเครือ

เตรียมพัมฯ

ครูนางสมพรรณ         

 วรรณทอง

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนยุค
ปกติใหมในหัวขอสงเสริมศักยภาพการ
เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน

 สพฐ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(4+6 model) 
ประจําปการศึกษา 2564

 ร.รเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

คายยุวชนคนคุณธรรม ยึดมั่นทางสายกลาง

 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ร.รเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

โครงการสรางและสงเสริมความเปน

พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท

    √ สํานักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(4+6 model) 

ประจําปการศึกษา 2564

 ร.รเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

ครูนางสมพรรณ         

 วรรณทอง

ตอ

      ครูนางสาวมณีรัตน  

แกวมงคล

37
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมชิงปฎิบัติการสําหรับบุคลากร
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เปลี่ยนผานสูสถานศึกษา

 โรงเรียนในเครือ

เตรียมพัมฯ

ปฏิบัติการ Workshop ออนไลน  เตรียม

ประเมิน วฐ.๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓

 หางหุนสวนจํากัดธีร

กุลภูมิปญญา

กิจกรรมคายเยาวชนคนคุณธรรมยึดมั่น

ทางสายกลางตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

การเขารวมกิจกรรมการประกวดผลการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best  Practice)  สื่อ

นวัตกรรมในระบบออนไลน  ปการศึกษา 

2563  วันที่ 7  เมษายน 63

  สพม.ลําปาง ลําพูน

      ครูนางสาวมณีรัตน  

แกวมงคล

ตอ

ครูนางผองศรี  ปทมเทศ38
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมเสริมสรางประสิทธิภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอรและยาสูบใน

สถานศึกษา

 กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

การอบรมชิงปฎิบัติการสําหรับบุคลากร

ทางการศึกษาการพัฒนาทักษะผูสอนเพื่อ

เตรียมความพรอมสูยุคดิจิทัลเพื่อการ

เปลี่ยนผานสูสถานศึกษา

 โรงเรียนในเครือ

เตรียมพัมฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(4+6 model) 

ประจําปการศึกษา 2564

 ร.รเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

39 นายธีรภัทร แปงคํา ครู กิจกรรมคายเยาวชนคนคุณธรรมยึดมั่น

ทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

ครูนางผองศรี  ปทมเทศตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมชิงปฎิบัติการสําหรับบุคลากร

ทางการศึกษาการพัฒนาทักษะผูสอนเพื่อ

เตรียมความพรอมสูยุคดิจิทัลเพื่อการ

เปลี่ยนผานสูสถานศึกษา

 โรงเรียนในเครือ

เตรียมพัฒนาฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(4+6 model) 

ประจําปการศึกษา 2564

 ร.รเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

โครงการจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง

สายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจ

พอเพียง

 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

กิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่เปน

เลิศ(Best Practice) สื่อนวัตกรรมใน

ระบบออนไลน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

นายเกรียงไกร        

 หลวงเขียว

40

ครูนายธีรภัทร แปงคําตอ

ครู
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมสรางภูมิคุมกันของสังคมในมิติทาง

วัฒนธรรมในสวนภูมิภาคผานระบบ 

ZOOM หลักสูตรการสรางการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในการปองกันและแกไข

ปญหาเด็ก เยาวชนและประชาชน

 สํานักงานวัฒธรรม

จังหวัดลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนการอบรม

ออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการครู

และบคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทย

ฐานะ

  สพม.กทม. เขต 1

ครูนายเกรียงไกร        

 หลวงเขียว

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนการอบรม

ออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการครู

และบคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทย

ฐานะ

  สพม.กทม. เขต 1

ปฏิบัติการ Workshop ออนไลน เตรียม

ประเมิน วฐ.2 ปการศึกษา 2563

 หางหุนสวนจํากัดธีร

กุลภูมิปญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(4+6 model) 

ประจําปการศึกษา2564

 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

กิจกรรมคายเยาวชนคนคุณธรรมยึดมั่น

ทางสายกลางตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

นางณัฐสุรางค  

สุวรรณรินทร

41



91

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

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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หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการการพัฒนาศักยภาพขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ

ออนไลน เรื่องการใชงาน Google 

Classroomเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ดวยบทเรียนออนไลน

 สพม.เชียงใหม

หลักสูตรระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูรายบุคคล

(Habitscan -Types of Learners)รหัส

หลักสูตร 628181076

 บริษัท นวัตกรรม 

สรางสรรคการศึกษา 

จํากัด

การใชระบบสาระสนเทศดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเพื่อการสํารวจความเสี่ยงและสง

ตอขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาพ

 กสศ

นางณัฐสุรางค  

สุวรรณรินทร

ตอ



92

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร
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พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนการอบรม

ออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการครู

และบคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทย

ฐานะ

 สพฐ.สพม.กทม. เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

  สพฐ

กิจกรรมคายเยาวชนคนคุณธรรมยึดมั่น

ทางสายกลางตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

โครงการสรางและสงเสริมสรางความเปน

พลเมืองดีพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

นางณัฐสุรางค  

สุวรรณรินทร

ตอ
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การประชุมเสริมสรางประสิทธิภาพและการ

และการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน

ควบคุมยาสูบในสถานศึกษา

 กรมควบคุมโรค

Workshop ออนไลน เตรียมประเมิน วฐ.2  หางหุนสวนจํากัดธีร

กุลภูมิปญญา

โครงการ Good Food For All กินด-ีอยูดี  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับ บริษัท

โครงการสรางและสงเสริมสรางความเปน

พลเมืองดีพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ขั้นความรูชั้นสูง

   คณะลูกเสือแหงชาติ

นางอารี  แกวนอย42 ครู
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พัฒนา

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราช 

การครูและบุคลากรทางการศึกษาตา,

ขอตกลงในการพัฒนา (PERFORMANCE 

AGREEMENT

 สํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

กิจกรรมสรุปผลการพัฒนานวัตกรรม

การศึกษา"การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นฐานสมรรถนะ Tubtim 

Chumphae Rice Branding"  

 หางหุนสวนจํากัดธีร

กุลภูมิปญญา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency-Base Curriculum) Base 
Curriculum)

 หางหุนสวนจํากัดธีร

กุลภูมิปญญา

ครูนางอารี  แกวนอยตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจ
พอเพียง       √

โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

การอบรมขยายผลองคความรูทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรครั้งที่ ๒ ของ

โรงเรียนศูนยขยายผลโรงเรียนลําปาง

กัลยาณีกับโรงเรียนเครือขาย

    โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมออนไลนหัวขอ เหลียวหลังแล

หนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี

การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ

ประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ

 2 ทอน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางอารี  แกวนอยตอ

ครูนางสาวปานวาด  

วัชรชวาลา

43
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อินเตอรเน็ตการจัดทําสารสนเทศและ

ระบบดูแลชวยเหลือนีกเรียน

  สพป.เพชรบูรณเขต3

Certified Microsoft Innovative 

Educator

  Microsoft Educator 

Center

เขารวมกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึด

มั่นทางสายกลาง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

     โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

อบรม สพฐ. webinar DLIT เพื่อ พัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ ออนไลน

     สํานักงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ผูชวยทีมวิทยากรอบรมโครงการลูกเสือ

ตานภัยยาเสพติด

  โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

ครูนางสาวปานวาด  

วัชรชวาลา

ตอ
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การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเตอรเน็ตทักษะครูกับการจัดการเรียนรู

ออนไลนยุคใหม

  สพป.เพชรบูรณเขต3

ประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมกลไกล (Video Conference) เรื่อง

 การสังเคราะหรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา(SAR)และการ

วิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การประชุมออนไลน เรื่องการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 (SAR) ปการศึกษา 2563

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

อบรมหลักสูตร Microsoft in Education     Microsoft และ

โรงเรียนในเครือ

เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ

ครูนางวิไลวรรณ         

 วงศสวัสดิ์

44
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (4+6 Model)

   สถาบันพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน สําหรับครูใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเตอรเน็ตการจัดการเรียนการสอนแบบ

Active Leaming

  สพป.เพชรบูรณเขต3

การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต การคุณธรรม จริยธรรม 

สําหรับครู

 สพป.เพชรบูรณเขต3

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

การฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุน

ใหญ ขั้นความรูชั้นสูง (SS.A.T.C.)

  คณะกรรมการลูกเสือ

แหงชาติ

นางวิไลวรรณ         

 วงศสวัสดิ์

ตอ

ครูนายธนกฤษ  มากบุญ45

ครู
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา
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พัฒนา

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย

หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติตาท

ธรรมชาติและการปรับตัวการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

   มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน สําหรับครูใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมออนไลนผานอินเตอรเน็ตหลักสูตร

สําหรับครูการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning

     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

  เพชรบูรณเขต3

ครูนายธนกฤษ  มากบุญตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ยุคไทยแลนด 4.0

     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

  เพชรบูรณเขต3

อบรมออนไลนผานอินเตอรเน็ตหลักสูตร

สําหรับครูรูปแบบการสอนคณิตศาสตร

     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

  เพชรบูรณเขต3

คายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทางสายกลาง

จัดทําสารสนเทศและระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน

    รร.ต.อ.พ.ข.น.

อบรม สพฐ. webinar DLIT เพื่อ พัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ ออนไลน

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายธนกฤษ  มากบุญตอ

ครูอัตราจางนางสาวอิศรินทร     

 นายหวาง

46
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอิศรินทร     

 นายหวาง

ครูอัตราจาง การอบรมคายยุวชนคนคุณธรรม ยึดมั่น

ทางสายกลาง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

47 นายภาสกร วงศชัย ครูอัตราจาง กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทาง

สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  รร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางคนคร

48 นางสาวจุฬารัตน     

  เปยเหมย

ครู การอบรมโครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

มุงสูอาชีพนักวิทยาศาสตรขอมูลหลักสูตร 

Microsoft Data Science

   สพฐ.
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเค

ชัน และ การวัดและประเมินผลสําหรับการ

เรียนออนไลน

       สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวจุฬารัตน     

  เปยเหมย

ตอ



103

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

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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อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมหลักสูตร Microsoft in Education     Microsoft และ

โรงเรียนในเครือ

เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

(4+6 Model)

   สถาบันพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน สําหรับครูใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวจุฬารัตน     

  เปยเหมย

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา
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พัฒนา

ตอ นางสาวจุฬารัตน     

  เปยเหมย

ครู อบรมออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงการ

เลื่อนวิทฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา

งาน (PERFORMANCE AGREEMENT)

 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพ

มหานคร เขต1

คายยุวชนคนคุณธรรมยึดมั่นทางสายกลาง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    รร.ต.อ.พ.ข.น.

จัดทําสารสนเทศและระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

การอบรมหลักสูตร Microsoft Data 

Science  ปงบประมาณ 2564

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางปาณิสรา         

  ครองตาเนิน

49
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมหลักสูตร Microsoft in Education     Microsoft และ

โรงเรียนในเครือ

เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน สําหรับครูใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Certified Microsoft Innovative 
Educator

 สพฐ.

Staying connected with remote  

learning theough Microsoft Teams 

Office 265

 สพฐ.

51 นางบุศรา ขัดทองคํา ครู อบรมหลักสูตร Microsoft in Education     Microsoft และ
โรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

50 นางเดือนเพ็ญ        

 อภิวงค

ครู

ครูนางปาณิสรา         

  ครองตาเนิน

ตอ



106
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมหลักสูตร Microsoft in Education     Microsoft และ
โรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

ทดสอบออนไลนในกิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564 วันที่ 

29ก.ค.2564

   โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร

ทดสอบออนไลน ความรูภาษาไทยชั้นสูง

สําหรับครูภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ 29ก.ค.2564

   มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง

52 นายวิชาญ  ยาวิชัย ครู วิทยากรอบรมพี่เลี้ยงโครงการ มหิงสา

สายสืบ

 กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม

ครูนางบุศรา ขัดทองคําตอ
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน ( 

PERFORMANCE AGREEMEMT )

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

ขาราชการครู

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตาม

กฎกระทรวงสําหรับเจาหนาที่สวนราชการ

 ประจําป พ.ศ. 2564

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

54 นายสุวิทย โพธิศาสตร ครู หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6

     สพฐ.และ สสวท.

53 นางวลัยพรรณ     

พัฒนเจริญกร

ครูชํานาญการ
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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Microsoft Innovative Educator  Microsoft Educator 

Center

Microsoft Teams and office  365  Microsoft Educator 

Center

อบรมหลักสูตรพัฒนาตนเอง  อบรม

ออนไลน (PA) ผาน Zoom

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูแบบออนไลน  สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

56 นางจนัญญา  เสมอใจ ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมออนไลนเรื่อง Basic English 

Conversation in Daily Life

   Suphanburi Primary 

Education Service 

Area Office 3

55 นางสาวสุกัญญา  

เติงจันตะ

ครูชํานาญ

การพิเศษ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน เรื่อง ทักษะดิจิทัล Google

 Meet

   สํานักงานการ

ประถมศึกษา นครปฐม

เขต 3

อบรมออนไลนเรื่อง English Vocabulary

 of COVID 19

   Suphanburi Primary 

Education Service 

Area Office 3

Dictionary Competition The Project 

for Developting Foreign Language 

Potential Academic Year 2021

   Triamudomsuksapat

anakarn Yannawate 

School

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูออนไลนสําหรับครู

  สํานักงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

การอบรมเรื่อง แนวทางการพัฒนางานตาม

 ว PA

   หนวยพัฒนาครู หาง

หุนสวนจํากัดเพื่อครู

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางจนัญญา  เสมอใจตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนเรื่อง Active Learning   โรงเรียนบานโนน

ประทาย สพป.ยโสธร

อบรมออนไลน เรื่อง การใชงาน Google 

App For Education เพื่อพัฒนาการ

เรียนรูทางเทคโนโลยี

   ศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนหนองหญาไซ 

จังหวัดสุพรรณบุรี

56 นางสาวทิพยวรรณ  

กาอินตะ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar"

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

คร"ู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

    สํานักงาน

คณะกรรมการการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอ ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางจนัญญา  เสมอใจ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar"

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

คร"ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

      สํานักงาน

คณะกรรมการการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar"

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

คร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศัพยภาพ

ผูบริหาร นักวิชาการและครู" ในหัวขอ 

การสงเสริมศัพยภาพวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

    สํานักงาน

คณะกรรมการการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวทิพยวรรณ  

กาอินตะ

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวทิพยวรรณ  

กาอินตะ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมออนไลนเรื่อง Staying 

connected with remotelearning 

through Microsoft Teams and Office 

365(Instructor-led training)

    โรงเรียนเครือเตรียม

พัฒน

การอบรมออนไลนเรื่อง Education 

TransformationWorkshop (Instructor-

led training)

    โรงเรียนเครือเตรียม

พัฒน

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (Performance 

Agreement)

      สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การสรางกระดานสงงานออนไลนดวย 

Padlet

   บริษัทเอสพี รีเสิรช 

จํากัดรวมกับชมรม

ขอนแกนโรบอท

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

      สํานักงาน

คณะกรรมการการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

สรางเกมการศึกษาดวย Gamilab

  

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวทิพยวรรณ  

กาอินตะ

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

57 นางเอมอร   ยกยอ ครู อบรมออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงการ

เลื่อนวิทฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา

งาน (PERFORMANCE AGREEMENT)

√ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพ

มหานคร เขต1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(4+6 model) 

ประจําปการศึกษา2564

    โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน สําหรับครูใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

    สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายพงษธร จิตมนตรี58
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายพงษธร จิตมนตรี ครู อบรมออนไลน โครงการพัฒนาขาราชครู

และบุคลากรทางการศึกาตามหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิท

ฐานะขาราชการูและบุคคลากรทางการ

ศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

อบรมเรื่องอาหาร 5 หมูตานความเครียด  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ประชุมออนไลน เรื่องการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ป

การศึกษา 2563

     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม(4+6Model)

     สถาบันพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน

ครูนางสาวดวงจันทร  

บานทรงกิจ

59
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ประจําปงบประมาณ  2564
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ประชุมปฎิบัติการผานระบบการประชุม

ทางไกล(Video Conference) เรื่องการ

สังเคราะหรายงานผลของสถานศึกษา(SAR)

 และการวิเคราะหประสิทธิภาพและ

โอกาสของสถานศึกษา

     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

Certificate of course completion      Microsoft/Educator  

Center

Certificate of  recognition completion      Microsoft/Educator  

Center

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    โรงเรียนบานถ้ําเจริญ

การดูแลสุขภาพคนเมืองกรุง  Starfish

60 นางสาวจินดารัตน 

กรจันทร

ครูอัตราจาง การอบรมคายยุวชนคนคุณธรรม ยึดมั่น

ทางสายกลาง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

ครูนางสาวดวงจันทร  

บานทรงกิจ

ตอ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผานการอบรม/ทดสอบวัดความรูดวย

ระบบออนไลน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู

 ประจําปการศึกษา 2564

    โรงเรียนธัญรัตน 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี

ผานการทดสอบออนไลน ความรูภาษาไทย

ขั้นสูงสําหรับครูภาษาไทย เนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 

2564

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูอัตราจางนางสาวจินดารัตน 

กรจันทร

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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)    
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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

ประจําปงบประมาณ  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)    
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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

ประจําปงบประมาณ  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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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

ประจําปงบประมาณ  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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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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



173

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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 

ั ั ํ ป
นํานักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน

 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

ประจําปงบประมาณ  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

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแจหมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

67 นางนงนุช หองพวง พนักงานราชการ เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร ความรู

เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญและวิธีการขอรับ

บําเหน็จบํานาญ สําหรับเจาหนาที่ของสวน

ราชการ และขาราชการหรือลูกจางประจํา

ที่เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.

 2564



ศาลากลางจังหวัด

ลําปาง



179

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

หลักสูตร"ผูนําทางวิชาการและการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสูการทํา

ขอตกลงเนนผลลัพธผูเรียนและประเด็นทา

ทายของครูอยางยั่งยืน"

√ สถาบันไอเวิลด อําเภอ

เมือง จังหวัดสุโขทัย

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตร"พัฒนาครูและบุคคลากรทางการ

ศึกษาสูความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยี

และการสรางบทเรียนออนไลนบน

แพลตฟอรมโรงเรียน(คร)ูออนไลนครบวงจร"

√ สถาบันไอเวิลด อําเภอ

เมือง จังหวัดสุโขทัย

"ม.อ.วิชาการ ประจําป 2564" กิจกรรม 

"สรางกําลังใจในชวงโควิด กับจิตวิทยา

คลีนิก"

√ มหาวิทยาลัยสงขลานค

รินทร

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1 รอง

ผูอํานวยการ

นายเสนห เอื้อแท
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายเสนห เอื้อแท รอง

ผูอํานวยการ
เขารวมกิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผา

ผูกคอลูกเสือ

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

อบรมเชิงปฏิบัติการ "แอปพลิเคชันสําหรับ

การสอนออนไลน" (12-13 พ.ค. 2564)

√ สถาบันไอเวิลด อําเภอ

เมือง จังหวัดสุโขทัย

อบรมโครงการ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

AI-Voxy x HCEC (ผูอํานวยการศูนย)" 

(1-31 พ.ค. 2564)จํานวน 481 กิจกรรม

และ 9 ชั้นเรียนกลุม

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลน และการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก (17 

พ.ค. 2564)

√ สถาบันไอเวิลด อําเภอ

เมือง จังหวัดสุโขทัย

นางอัญชลี วงศใหม2 รอง

ผูอํานวยการ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 ในหัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน 1-2 

(18 พ.ค. 2564)

√ มหาวิทยาลัยสงขลานค

รินทร

เขาอบรมการใชงานระบบสารสนเทศดูแล

ชวยเหลือนักเรียน สําหรับสถานศึกษาที่

เขารวมโครงการนํารองการใชงานระบบ 

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (19 พ.ค. 2564)

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

เขารวมประชุมเสริมสรางประสิทธิภาพ

และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน

ควบคุมยาสูบในสถานศึกษาสูความยั่งยืน(3

 มิ.ย. 2564)

ตอ นางอัญชลี วงศใหม รอง

ผูอํานวยการ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เปนวิทยากรอบรมขยายผลการใชงาน

ระบบสารสนเทศดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สําหรับสถานศึกษาที่เขารวมโครงการนํา

รองการใชงานระบบ ผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 1 (15 ม.ิย. 2564)

√ √ รร.เถินวิทยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับมือกับ

ภัยคุกคามดวยระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนภายใตโครงการขับเคลื่อนภารกิจ

ของศูนยเฉพาะกิจและชวยเหลือเด็ก

นักเรียนภาคเหนือ" (22 ม.ิย. 2564)

√ √ สพฐ.

ผานการทดสอบโครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยในสังคมไทย "สังคมไทย ยึด

มั่นในหลักประชาธิปไตย"(30ม.ิย.64)

√ √ สพฐ.

รอง

ผูอํานวยการ

นางอัญชลี วงศใหมตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมการอบรมและผานการทดสอบวัด

ความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

ผูบริหารสถานศึกษาว10/2564 ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (16 ก.ค. 2564)

√ √ สพฐ.

เปนวิทยากรอบรมขยายผลการใชงาน

ระบบสารสนเทศดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สําหรับสถานศึกษาที่เขารวมโครงการนํา

รองการใชงานระบบ ผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 2 (16 ก.ค. 2564)

√ สพฐ.

การอบรมเรื่อง "การขับเคลื่อนการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา" 

(23 ก.ค. 2564)

√ √ กรมควบคุมโรคติดตอ

รอง

ผูอํานวยการ

นางอัญชลี วงศใหมตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "การ

สรางขอสอบออนไลน" (31 ก.ค. 2564)

√ สพฐ.

เขารวมกิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผา

ผูกคอลูกเสือ (1 ส.ค. 2564)

√ สพฐ.

เขารวมการอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงในการ

พัฒนางาน(PA)จํานวน 6 ชม. (1 ส.ค. 

2564)

√ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

เขารวมการสัมนาออนไลน ครั้งที่ 5/2564 

เรื่อง "สื่อ สสวท. สรางสรรคเพื่อการศึกษา

 SMT ของไทย" (8 ส.ค. 2564)

√ สพป.ปทุมธานี เขต 2

ตอ รอง

ผูอํานวยการ

นางอัญชลี วงศใหม
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการเรียนรูและทดสอบความรูพื้นฐาน

และความรูคอมพิวเตอรกราฟฟคเบื้องตน

ประจําปการศึกษา 2564ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (9 ส.ค. 2564)

√ สพฐ.

การอบรมและการทดสอบวัดความรูดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่องจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู(14 ส.ค. 2564)

√ รร.เถินวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผูนํา

ทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีดิจิตัลสูการทําขอตกลงเนน

ผลลัพธผูเรียนและประเด็นทาทายของครู

อยางยั่งยืน" จํานวน 6 ชั่วโมง(14 ส.ค. 

2564)

√ √ √ รร.เถินวิทยา

ตอ นางอัญชลี วงศใหม รอง

ผูอํานวยการ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (14-15 ส.ค. 2564)

√ สํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ

หลักสูตร"พัฒนาครูและบุคคลากรทางการ

ศึกษาสูความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยี

และการสรางบทเรียนออนไลนบน

แพลตฟอรมโรงเรียน(คร)ูออนไลนครบ

วงจร"(16 ส.ค. 2564)

√ สพม.กรุงเทพ เขต1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แอปพลิเคชัน

สําหรับการสอนออนไลน" (12-13 พ.ค. 

2564)

√ √ √ สสวท.

การอบรมมเชิงปฏิบัติการการวัดผล

ประเมินผล วิชาคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน รุนที่ 1 (23 พ.ค. 

2564)

√ √ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

เทคนิคลานนา 

เชียงใหม

ตอ นางอัญชลี วงศใหม รอง

ผูอํานวยการ

3 นางผกาพรรณ       

   เชื้อเมืองพาน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรการเลือกใชสื่อคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (9 พ.ค. - 16 ส.ค. 

2564)

√ กศน.อําเภอ บานลาด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพครู

ใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม สําหรับการ

เรียนรูศตวรรษที่ 21 (29 -30 พ.ค. - 11 

ก.ย. 2564)

√ √ √ √ สถาบันไอเวิลด จ.

สุโขทัย

วิทยากรการประชุมสรางเครือขายวิชาการ

ขาราชการครู สควค. พ.ศ. 2564 (5-6 ม.ิย.

 2564)

√ √ สพฐ.

การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนา

สมรรถนะครูมืออาชีพดานการจัดการ

เรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอกชั้น

เรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน (14 ม.ิย. 

2564)

√ √ √ สถาบันไอเวิลด         

  จ.สุโขทัย

ครูนางผกาพรรณ       

   เชื้อเมืองพาน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสรางขอสอบ

ออนไลน" (31 ก.ค. 2564)

√ √ √ √ เถินวิทยา

เขารวมกิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผา

ผูกคอลูกเสือ (1 ส.ค. 2564)

√ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

การสัมมนาออนไลน เรื่อง "สื่อ สสวท.

สรางสรรคเพื่อการศึกษา SMT ของไทย" (8

 ส.ค. 2564)

√ √ √ √ √ สวคท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผานระบบออนไลน "ตลาดนัดการเรียนรู

ออนไลนวังจันทรเกษม" (10 ส.ค. 2564)

√ √ √ √ √ √ √ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (14-15 ส.ค. 2564)

√ √ √ √ √ √ สพฐ.

ครูนางผกาพรรณ       

   เชื้อเมืองพาน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู

√ √ √ √ √ สพฐ.

เขารวมกิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน

 ผาผูกคอลูกเสือ

√ √ √ สโมสรลูกเสือราชาธวาส

เขารวมสัมนาออนไลน เรื่อง สื่อ สสวท. 

สรางสรรคเพื่อการศึกษา SMT ของไทย

√ √ √ √ √ สวคท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ √ √ √ √ สพฐ.

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "การสราง

ขอสอบออนไลน"

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

วิทยาศาสตรกายภาพ:เคมี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เคมีกับ

พลังงานทดแทน

√ √ สสวท.

ครู

4 นางสาวรัชนีกร       

 กันธิวงศ

ครู

นางสาวพรรณิภา    

  ยงธนสารกุล

5
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมกิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน

 ผาผูกคอลูกเสือ

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธวาส

ผานการทดสอบ "พลังงานไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตย"

√ √ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

การพัฒนาสมรรถนะดิจิตัลขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา "สรางเว็บ

หองเรียนออนไลนดวย google site"

√ √ สพม.อุทัยธานี

การพัฒนาสมรรถนะดิจิตัลขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา "การ

ประยุกตใช Auto Autocrat "

√ √ สพม.อุทัยธานี

การพัฒนาสมรรถนะดิจิตัลขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา "ปนครูสู 

Graphic design สรางสรรคงานออกแบบ

งาย ดวย Canva"

√ √ สพม.อุทัยธานี

ครูนางสาวพรรณิภา    

  ยงธนสารกุล

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาสมรรถนะดิจิตัลขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา "สรางขอมูล

สารสนเทศงายๆดวย Google Sheet และ

 Google Data Studio"

√ √ สพม.อุทัยธานี

การพัฒนาสมรรถนะดิจิตัลขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา "สราง

แบบทดสอบออนไลนดวย google Forms"

√ √ สพม.อุทัยธานี

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √

การประยุกตใช Autocrat ผสานขอมูลกับ

 Google Sheet สรางเอกสารและสง

อีเมลอัตโนมัติ

√ √ √ สพม.อุทัยธานี

การสรางแบบทดสอบออนไลนดวย 

Google Forms

√ √ สพม.อุทัยธานี

ตอ ครูนางสาวพรรณิภา    

  ยงธนสารกุล
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

สรางเว็บหองเรียนออนไลนดวย Google 

Site

√ √ √ สพม.อุทัยธานี

Ghost All Win by ตน √ √ √ สพม.อุทัยธานี

สรางขอมูลสารสนเทศงายๆดวย Google 

Sheet และ Google Data Studio

√ √ √ สพม.อุทัยธานี

เปลี่ยนเนื้อหาที่วุนวายใหกลายเปน

บทเรียนที่แสนสนุกดวย WordWall

√ √ √ สพม.อุทัยธานี

ปนครูสู Graphic design สรางสรรคงาน

ออกแบบงาย ดวยแอพ Canva

√ √ √ สพม.อุทัยธานี

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "การสราง

ขอสอบออนไลน"

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

เขารวมกิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน

 ผาผูกคอลูกเสือ

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธวาส

ครูนางคชาภรณ         

 แสนบุตรรภัษกุล

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู

√ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

วิทยาศาสตรชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เรื่องผลิตภัณฑจากพืชและการ

ใชเครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน

√ √ สสวท

การอบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจาก

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

√ √ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ แอปพลิเคชันสําหรับ

การสอนออนไลน

√ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ √

7 นางสาวพิสดา        

  เมืองคําบุตร

ครู การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ โรงเรียนเถินวิทยา

ครูนางคชาภรณ         

 แสนบุตรรภัษกุล

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี(การออกแบบ

และเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

√ สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสรางขอสอบ

ออนไลน"

√ โรงเรียนเถินวิทยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

สังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกาา(SAR) และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ

เขารวมกิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผา

ผูกคอลูกเสือ

√ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ครูนางสาวพิสดา        

  เมืองคําบุตร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”แอปพลิเคชัน

สําหรับการสอนออนไลน”

√ โรงเรียนเถินวิทยา

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ มูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศ

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม" หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

√ สพฐ

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม" หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลนฯ

√ สพฐ

ครูนางสาวชนากานต 

กุลาวงศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรูเพศ

วิถีศึกษา" การสอนเพศวิถีศึกษา : การ

พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning"

√ สสส

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ " การ

สรางขอสอบออนไลน "

√ โรงเรียนเถินวิทยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

√ สถาบันไอเวิลด

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู

ความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยีและ

การสรางบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม

โรงเรียน(คร)ูออนไลนครบวงจร

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอ ครูนางสาวชนากานต 

กุลาวงศ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฎิบัติการนําทรัพยากรจาก

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาใชบูรณาการ

สรางสื่อการเรียนการสอน

√ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การอบรมครูดวยระบบออนไลนวิชา

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เรื่องยึดเสนยึดสาย รางกายแข็งแรง

√ สสวท.

การประยุกตใช Autocrat ผสานขอมูลกับ

 Google Sheet สรางเอกสารและสง

อีเมลอัตโนมัติ

√ สพป.อุทัยธานี

เปลี่ยนเนื้อหาที่วุนวายใหกลายเปน

บทเรียนที่แสนสนุกดวย WordWall

√ สพป.อุทัยธานี

ปนครูสู Graphic design สรางสรรคงาน

ออกแบบงาย ดวยแอพ Canva

√ สพป.อุทัยธานี

นางปาริชาติ ดวงดี9 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางปาริชาติ ดวงดี ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”แอปพลิเคชัน

สําหรับการสอนออนไลน” (12-13 

พฤษภาคม 2564)

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

“การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร”ู 

ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวีดีโอออนไลน และ หองเรียนกลับ

ดานดวยวีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ (21 

พฤษภาคม 2564)

√ √ √ สพฐ.

นางสาวอัจฉรา 

ใจนันตา

ครู10
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมปฏิบัติการประสานแผนการ

บริหารจัดการเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ

สถานศึกษาดวยรูปแบบออนไลน 5-6 

สิงหาคม 2564)

√ √ สพฐ.

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

วิทยาศาสตรกายภาพ:เคมี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เคมีกับ

พลังงานทดแทน (1-31 สิงหาคม 2564)

√ √ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในหัวขอ 

“การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน”

สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวาง วันที่ 14 - 

15 เดือนสิงหาคม 2564

√ √ √ √ สพฐ.

ตอ ครูนางสาวอัจฉรา 

ใจนันตา



200

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

“การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร”ู 

ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลนและการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ √ √ สพฐ.

“การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร”ู 

ในหัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน 1 

และการสรางหองเรียนออนไลน 2

√ √ √ สพฐ.

“การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร”ู 

ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบมีปฎิสัมพันธ และหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

√ √ √ √ สพฐ.

นางสาวกาญจนา    

 ศิริวงค

11 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

“การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร”ู 

ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การวัดและ

ประเมินผลสําหรับการเรียนออนไลน

√ √ √ สพฐ.

“การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร”ู 

ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวีดีโอออนไลน และ หองเรียนกลับ

ดานดวยวีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ

√ √ √ สพฐ.

แอปพลิเคชันสําหรับการสอนออนไลน √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การสรางขอสอบออนไลน √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ครูนางสาวกาญจนา    

 ศิริวงค

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(PERFORMANCE AGREEMENT)

√ √ √ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ √ √ สพฐ.

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู

ความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยีและ

การสรางบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม

โรงเรียน(คร)ูออนไลนครบวงจร

√ √ √ สถาบันไอเวิลด

ครูนางสาวกาญจนา    

 ศิริวงค

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ แอปพลิเคชันสําหรับ

การสอนออนไลน

√ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชั่น และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ √ √ √ สพฐ.และจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ √ √ สพฐ.และจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูพี่เลี้ยง เรื่อง การวัด

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน

√ √ √ √ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การสรางขอสอบออนไลน √ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยจากพื้นโลก

สูอวกาศ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ √ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

วันแมแหงชาติ √ โรงเรียนบานเขาชะโงก

ครูนางสาวธิดารัตน 

ทองมูล

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ระบบสุริยะดวยระบบอิเล็กทรอนิกส √ √ ศูนยการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอ

ตะพานหิน

การทดสอบความรูวิทยาศาสตรเนื่องใน

กิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ

√ โรงเรียนเถินวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชงานแอปพลิเค

ชันสอนออนไลน" วันที่ 12-13 พฤษภาคม 

2564

√ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน 

ตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

√ √ √ สพฐ.

นางสาวธิดารัตน 

ทองมูล

ตอ

ครูผูชวยนางสาววชิรา         

 สุภาสอน

13

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

เรื่อง สงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับ

ดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

√ √ √ สพฐ.

อบรม Workshop “กิจกรรมการเรียนรู

ดาราศาสตรในชั้นเรียน” 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรม

ดาราศาสตรระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2 

(CAAS) 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

√ √ √ √ สถาบันวิจัยดารา

ศาสตรแหงชาติ 

(องคการมหาชน) 

จังหวัดเชียงใหม

ครูผูชวยนางสาววชิรา         

 สุภาสอน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผาผูกคอ

ลูกเสือ – Scout Scarf Day 

วันที่ 1 สิงหาคม 2564

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

คายดาราศาสตรสําหรับชมรมดาราศาสตร

ในโรงเรียน 2564 NARIT Astronomical 

Society 2021 - NAS2021 ผานระบบ

ออนไลน วันที่ 7 และ 14 สิงหาคม 2564

√ √ √ √ สถาบันวิจัยดารา

ศาสตรแหงชาติ 

(องคการมหาชน) 

จังหวัดนครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในหัวขอ 

“การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน”

สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14 - 15

 เดือนสิงหาคม 2564

√ √ √ √ สพฐ.

14 นางสาวสุรินทร       

 อุนแสน

ครูผูชวย อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชงานแอปพลิเค

ชันสอนออนไลน" ระหวางวันที่ 12-13 

พฤษภาคม 2564

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ครูผูชวยนางสาววชิรา         

 สุภาสอน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน

และการสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก" วันที่ 17

 พฤษภาคม 2564

√ √ √ สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน" วันที่ 19 พฤษภาคม 

2564

√ √ √ สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนตาม

แนวทางเกมฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

√ √ √ √ สพฐ.

ครูผูชวยนางสาวสุรินทร       

 อุนแสน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วิธีแบบมีปฏิสัมพันธ" วันที่ 21 พฤษภาคม 

2564

√ √ √ √ สพฐ.

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ที่สงเสริมทักษะการคิดและแกปญหา

รูปแบบออนไลน รุนที่ 3 ป 2564 ระหวาง

วันที่ 20 มิถุนายน - 29 สิงหาคม 2564

√ √ √ √ สสวท

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสรางขอสอบ

ออนไลน" วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

√ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

สัมมนาออนไลน ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง "สื่อ 

สสวท. สรางสรรคเพื่อการศึกษา SMT ของ

ไทย" วันที่ 10 สิงหาคม 2564

√ √ สวคท

นางสาวสุรินทร       

 อุนแสน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14 - 15 สิงหาคม

 2564

√ √ √ √ สพฐ.

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสูความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยี

และการสรางบทเรียนออนไลนบน

แพลตฟอรมโรงเรียน (คร)ู ออนไลน         

  ครบวงจร วันที่ 16 สิงหาคม

√ √ สถาบันไอเวลิด

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "การสราง

ขอสอบออนไลน"

√ โรงเรียนเถินวิทยา

เขารวมกิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน

 ผาผูกคอลูกเสือ

√ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ตอ นางสาวสุรินทร       

 อุนแสน

ครูผูชวย

ครูนายอุเทน เครือแปง15
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "แอปพลิเค

ชันสําหรับการสอนออนไลน"

√ โรงเรียนเถินวิทยา

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิ

สาขบูชา จังหวัดลําปาง พุทธศักราช 2564

√ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําปาง

เปนสมาชิกของสมาพันธองคกรวิชาชีพครู

ไทย (ส.อ.ท) ประเภทบุคคล

√ สมาพันธองคกร

วิชาชีพครูไทย

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิ

สาขบูชา จังหวัดลําปาง พุทธศักราช 2564

สพม.ลําปางลําพูน

16 นางวงเดือน           

 ปญญาบุตร

ครู การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "การสราง

ขอสอบออนไลน"

√ เถินวิทยา

ตอ ครูนายอุเทน เครือแปง
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน ผาผูก

คอลูกเสือ

√ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "แอปพลิเค

ชันสําหรับการสอนออนไลน" 12 - 13 

พฤษภาคม พ.ศ.2564

√ เถินวิทยา

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ

ดวยการจัดการเรียนรู

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

กิจกรรมรักษภาษา รูคาวันสําคัญ ผาน

ระบบออนไลน

√ √ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

 จ.ประจวบคีรีขันธ

การทดสอบความรู เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป 

2564

√ √ โรงเรียนศรีบุณยานนท

 จ.นนทบุรี

ครูนางสาวจิตตินันท 

พูลผล

17

ครูนางวงเดือน           

 ปญญาบุตร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความรูในระบบออนไลน เรื่อง

วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

√ √ โรงเรียน มอ.วิทยา

นุสรณ จ.สงขลา

การทดสอบวัดความรูออนไลน กิจกรรมวัน

สุนทรภูสูวันภาษาไทยแหงชาติ 2564

√ √ โรงเรียนพรพิทยาคม 

จ.นครราชสีมา

กิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน ผาผูก

คอลูกเสือ

√ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด-

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 14-15 สิงหาคม 2564

√ √ √ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 นางสาวณัฐภรณ 

แสนโส

ครู การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ตอ ครูนางสาวจิตตินันท 

พูลผล
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรม

สาธารณะฯ 20 ชม. คุรุพัฒนารับรอง

√ √ √ √ √ หนวยพัฒนาครู บ.อมร

 8558

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสรางขอสอบ

ออนไลน"

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

กิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน ผาผูก

คอลูกเสือ

√ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

การอบรมโครงการปลอดภัยในประเทศไทย

 20 ชม.

√ สพฐ. รวมกับ มูลนิธิ

ศุภนิมิตแหงประเทศ

ไทย

การอบรมสุจริตไทย หลักสูตรสําหรับ

ขาราชการ

√ เครือขายสุจริตไทย

กิจกกรรมตอบคําถามออนไลน รอบรูเรื่อง

อาเซียน

√ √ โรงเรียนราชวินิตบาง

แกว สพม.

ป
การอบรมออนไลนหลักสูตรการใหการ

ปรึกษาวัยรุน กรมสุขภาพจิต

√ √ √ กรมสุขภาพจิต

ครูนางสาวณัฐภรณ 

แสนโส

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวณัฐภรณ 

แสนโส

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สพฐ.

√ √ √ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสรางขอสอบ

ออนไลน"

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การอบรมโครงการปลอดภัยในประเทศไทย

 20 ชม.

√ สพฐ. รวมกับ มูลนิธิ

ศุภนิมิตแหงประเทศ

ไทย

การอบรมสุจริตไทย หลักสูตรสําหรับ

ขาราชการ

√ เครือขายสุจริตไทย

กิจกกรรมตอบคําถามออนไลน รอบรูเรื่อง

อาเซียน

√ √ โรงเรียนราชวินิตบาง

แกว สพม.

สมุทรปราการ

ครูอัตราจางนางสาวเกษสุดา     

  วังวงศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวเกษสุดา     

  วังวงศ

ครูอัตราจาง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สพฐ.

√ √ √ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แอปพลิเค

ชันสําหรับการสอนออนไลน”

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู” ในหัวขอ การ

สงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอ

ออนไลนและหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอ

แบบมีปฏิสัมพันธ

√ √ สพฐ.

ครูนางรุงทอง แสนคํา20
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ไดเขารวมตอบแบบทดสอบธรรมศึกษา

ผานระบบออนไลน โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิ

สาขบูชา จังหวัดลําปาง พุทธศักราช 2564

√ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําปาง

ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูพี่เลี้ยง ในยุค New Normal 

จํานวน 6 ชั่วโมง เรื่อง การวัดประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนออนไลน

√ √ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 

“การสรางขอสอบออนไลน”

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

เขารวมกิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน

 ผาผูกคอลูกเสือ

√ สโมสรลูกเสือราชาธวาส

ครูนางรุงทอง แสนคําตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ไดเขารวมทําแบบทดสอบออนไลน ผาน 

68% กิจกรรม “ตอบปญหากฎหมาย 

ระดับมัธยมศึกษา”เนื่องในวันรพี ประจําป

 2564

√ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ผานการทดสอบความรูดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ตอบปญหากฎหมาย เนื่อง

ในวันรพี ประจําป 2564

√ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ √ √ สพฐ.

21 นางสาวกมลนัยน 

ตองจิตต

ครูอัตราจาง อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชงานแอปพลิเค

ชันสอนออนไลน" วันที่ 12-13 พฤษภาคม 

2564

√ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ครูนางรุงทอง แสนคําตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน 

ตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

√ √ √ สพฐ.

โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

เรื่อง สงเสริมศักยภาพการเรียนรู 

ดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับ

ดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

√ √ √ สพฐ.

ครูอัตราจางนางสาวกมลนัยน 

ตองจิตต

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผาผูกคอ

ลูกเสือ – Scout Scarf Day 

วันที่ 1 สิงหาคม 2564

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในหัวขอ 

“การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน”

สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14 - 15

 เดือนสิงหาคม 2564

√ √ √ √ สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชงานแอปพลิเค

ชันสอนออนไลน" วันที่ 12-13 พฤษภาคม 

2564

√ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ครูอัตราจางนางสาวกมลนัยน 

ตองจิตต

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน 

ตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

√ √ √ สพฐ.

โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

เรื่อง สงเสริมศักยภาพการเรียนรู 

ดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับ

ดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

√ √ √ สพฐ.

ครูอัตราจางตอ นางสาวกมลนัยน 

ตองจิตต
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผาผูกคอ

ลูกเสือ – Scout Scarf Day 

วันที่ 1 สิงหาคม 2564

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในหัวขอ 

“การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน”

สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14 - 15

 เดือนสิงหาคม 2564

√ √ √ √ สพฐ.

การสรางขอสอบออนไลน √ √ √ ร.ร.เถินวิทยา

การตอบคําถามในวันผาผูกคอลูกเสือ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ"การ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน"

√ √ √ ส.พ.ฐ

23 นางสาวรวิวรรณ     

  ใจแกว

พนักงาน

ราชการ
หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่อ

อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม

√ √ √ √ √ √ กระทรวงวัฒนธรรม

ครูอัตราจาง

22

นางสาวกมลนัยน 

ตองจิตต

ตอ

นางลาวัลย สมใจ ครูชํานาญการ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Happ Retirement รุนที่ 3 √ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ "แอปพลิเคชันสําหรับ

การสอนออนไลน" ระหวางวันที่ 12-13 

พฤษภาคม พ.ศ.2564

√ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การปฐมพยาบาลงูกัด √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อ

สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทาง

ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใตถาน

การณ COVID-19 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564

√ √ √ √ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสรางขอสอบ

ออนไลน" วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564

√ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

วันผาผูกคอลูกเสือ - Scout Scarf Day √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ตอ พนักงาน

ราชการ

นางสาวรวิวรรณ     

  ใจแกว



223

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวรวิวรรณ     

  ใจแกว

พนักงาน

ราชการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

√ √ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Online Training on Teacher Guide of

 Korean textbook volume 3-6 for 

Korean Teacher in Secondary 

Schools in Thailand (วันที่ 5 พฤษภาคม

 พ.ศ.2564)

√ √ √ KEC และ สพฐ.

การอบรมออนไลน การใชงานสื่อดิจิทัล

โปรแกรม KlaSS สําหรับการเรียนการ

สอนภาษาเกาหลีแบบออนไลน-ออฟไลน 

(วันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2564)

√ √ KEC และ สพฐ.

กิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน ผาผูก

คอลูกเสือ

√ √ ลูกเสือแหงชาติ

24 ครูนางพิชญสิรี           

 กิติเรืองแสง
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางพิชญสิรี           

 กิติเรืองแสง

ครู การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน (วันที่ 14 - 

15 สิงหาคม พ.ศ.2564)

√ √ √ √ √ √ สพฐ.

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "การสราง

ขอสอบออนไลน"

√ เถินวิทยา

กิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน ผาผูก

คอลูกเสือ

√

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "แอปพลิเค

ชันสําหรับการสอนออนไลน" 12 - 13 

พฤษภาคม พ.ศ.2564

√ เถินวิทยา

การอบรมโครงการระหวางสถาบัน

ภาษาอังกฤษสังกัด สพฐ และบริษัทเอซีอี 

แลงเกวจสโดยใชหลักสูตรการเรียน

ภาษาอังกฤษนวัตกรรมเทคโนโลยี AI Voxy

 English

√ สพฐ.

ครูนางทัศนีย นันติชัย25
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางทัศนีย นันติชัย ครู การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ " แอปพลิเคชั่น

สําหรับการสอนออนไลน" ( 12 - 13 พ.ค.

64)

√ √ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

อบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุนรูปแบบ

ออนไลนในหัวขอ“เปนครูสอนภาษาญี่ปุน

จริงหรือ แนวทางในการทํางานใหสนุก

ยิ่งขึ้น”( 16 ม.ิย.64)

√ √ √ Japan foundation

อบรมหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู ว.9 (ว.

PA )ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( 16 ก.ค. 64

 )

√ √ √ √ √ √ สพป.ปทุมธานี เขต2

กิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน ผาผูก

คอลูกเสือ

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ครูนางสาวดุริยา เลาหาง26
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางขอสอบ

ออนไลน ”( 30 ก.ค.64)

√ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน(14 - 15 

ส.ค. 64)

√ √ √ สพฐ.

4 ทักษะจับประเด็น เรียนดี ชีวิตปง Find 

Keyword Through 4 skills(Holistic 

active learning program); 1 พ.ค. 64

√ √ √ √ IBS(ชมรมพุทธศาสตร

สากลฯ)

ความรูเรื่อง ลูกเสือไทยดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ประจําป 2564 ( 5 พ.ค. 64

 )

√ √ สพป.ระนอง

English Vocabulary of COVID -19 ( 7

 พ.ค. 64 )

√ √ สพป.1 สุพรรณบุรี

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําเกงและดี ( 8 พ.ค.

 64 )

√ √ IBS(ชมรมพุทธศาตร

สากลฯ)

ครูนางสาวดุริยา เลาหางตอ

ครูนางอรุณลักษณ      

  ดวงไชย

28
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ฝกนําเสนออยางไรใหไดใจผูฟง ตอนที่ 2   

   ( 9 พ.ค. 64 )

√ √ √ √ เครือขายเยาวชนพุทธ

อาสา

แอปพริเคชันสําหรับการสอนออนไลน 

(12-13 พ.ค. 64 )

√ √ √ ร.ร เถินวิทยา

Empowering Next Normal Online 

Education : the Past, the Present, 

and the Future (13 พ.ค. 64 )

√ √ Thai MOOC Talk(

มหาวิทยาลัยภาค

กลางตอนลาง)

Self Love รักตนเองกอนที่จะไปรักใคร 

(23 พ,ค. 64 )

√ √ คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

รวมทํากิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทยรวมใจ

สรางสรรคความดี(ออนไลน) : Youth 

R-SA Online Project เนื่องในวันวิสาขบู

ชา ( 26 พ.ค. 64 )

√ IBS(ชมรมพุทธศาสตร

สากล)

ครูนางอรุณลักษณ      

  ดวงไชย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ฟงอยางไรใหไดใจ (16 พ.ค. 64 ) √ √ เครือขายเยาวชนพุทธ

อาสา

การสรางหองเรียนออนไลน1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2 ( 18 พ.ค. 64 )

√ √ √ √ สพฐ./คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน ( 19 พ.ค. 64 )

√ √ √ สพฐ./คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding online 

for Grade 7-9 Teacher(C4T- 8); 19 

พ.ค. 64

√ √ √ √ สพฐ./สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ครูนางอรุณลักษณ      

  ดวงไชย

ตอ



229

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 Coding online 

for Grade 10-12 Teacher(C4T-9); 20 

พ.ค. 64

√ √ √ √ สพฐ./สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน ( 20 พ.ค. 64 )

√ √ สพฐ./คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานวีดีโอ

แบบมีปฏิสัมพันธ ( 21 พ.ค. 64 )

√ สพฐ./คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

สื่อสารใหเด็กยุคใหม เขาใจพูดอยางไรใหได

ใจผูเรียน ( 30 พ.ค. 64 )

เครือขายเยาวชนพุทธ

อาสา

ครูนางอรุณลักษณ      

  ดวงไชย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤาเพื่อการ

สื่อสารดานอาชีพในศตวรรษที่ 21 ( 1 

ม.ีค.- 21 ส.ค. 64 )

√ √ สถาบันพัฒนาครู 

อาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาสนง.

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ความรูเกี่ยวกับ "อาหาร 5 หมูตาน

ความเครียด" ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (27

 ก.ค. 64 )

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

กิจกรรมตอบคําถามเนื่องใน "วันผาผูกคอ

ลูกเสือ-Scout Scarf Day" ( 1 ส.ค. 64 )

√ สโมสรลูกเสือราชาธิ

วาส/Messengers of 

Peace THailand

Dictionary Competition ( Senior High

 School ) ; 3 ส.ค. 64

√ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ยานนาเวศ

ครูนางอรุณลักษณ      

  ดวงไชย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Picture Dictation Competition ( 

Senior High School ) ; 3 ส.ค. 64

√ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ยานนาเวศ

Picture Dictation Competition ( 

Junior High School ) ; 3 ส.ค. 64

√ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ยานนาเวศ

Spelling Bee Competition ( Senior 

High School ) ; 4 ส.ต. 64

√ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ยานนาเวศ

ทดสอบวัดความรูพื้นฐานเรื่องภัยจากบุหรี่

และกลยุทธของบริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา

ดวยระะบบการทดสอบทางไกล(Onljne); 

9 ส.ค. 64

√ √ √ สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย/สนง.กอง

ทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ(สสส.)

ครูนางอรุณลักษณ      

  ดวงไชย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ทดสอวัดความรูพื้นฐานเรื่องผลกระทบ

จากการเลนพนัน-พนันออนไลนดวยระบบ

การทดสอบทางไกล(Online); 9 ส.ค. 64

√ √ √ สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย/สนง.กอง

ทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ(สสส.)

ทดสอบวัดความรูพื้นฐานเรื่องความรูทั่วไป

ในการใชรถใชถนนดวยระบบการทดสอบ

ทางไกล(Online); 9 ส.คง 64

√ √ √ สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย/สนง.กอง

ทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ(สสส.)

Course : COVID-19 Vocabulary 

Practice ( 11 ส.ค. 64 )

√ √ สพป.เขต 2 สระบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน (14-15 ส.ค.

 64)

29 นางสุดา แอมอุตม ครู กิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน ผาผูก

คอลูกเสือ

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ครูนางอรุณลักษณ      

  ดวงไชย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน(14 - 15 

ส.ค. 64)

√ √ √ √ √ √ สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางขอสอบ

ออนไลน ”( 30 ก.ค.64)

√ √ √ √ √ √ ร.ร เถินวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางขอสอบ

ออนไลน ”( 30 ก.ค.64)

√ √ √ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

กิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน ผาผูก

คอลูกเสือ

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน(14 - 15 

ส.ค. 64)

√ √ √ สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการ " แอปพลิเคชั่น

สําหรับการสอนออนไลน" ( 12 - 13 พ.ค.

64)

√ √ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ครูนางสุดา แอมอุตมตอ

ครูนายธนากร           

  แกวบุญเรือง

30



234

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายธนากร           

  แกวบุญเรือง

ครู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (10 ชั่วโมง

การเรียนรู)

√ √ √ แพลตฟอรมเพื่อการ

เรียนรูออนไลนตลอด

ชีวิต กระทรวง

อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรและ

นวัตกรรม (THAI 

MOOC)

แอปพลิเคชันสําหรับการสอนออนไลน √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การสรางขอสอบออนไลน √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ ครู

√ สพฐ.,คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ทดสอบออนไลนความรูภาษาไทยขั้นสูง

สําหรับครูภาษาไทย

√ คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูนางธนันตพร         

  ตันปาสิริพัฒน

31
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ √ สพฐ.

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู

ความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยีและ

การสรางบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม

โรงเรียร(คร)ูออนไลนครบวงจร

√ √ สถาบันไอเวิลด

การอบรม แอปพลิเคชันสําหรับการสอน

ออนไลน

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การอบรม การสรางขอสอบออนไลน √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ผานการทดสอบออนไลนความรูภาษาไทย

ขั้นสูงสําหรับครูภาษาไทย

√ คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูนางธนันตพร         

  ตันปาสิริพัฒน

ตอ

ครูนางสาวมยุรี เทือกตา32
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบ รักษภาษาไทย ใชได

ถูกตอง เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ

√ √ วิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรี รวมกับ

สมาคมครูภาษาไทย

แหงประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิติการ การสรางขอสอบ

ดวย Google Forms และการออกเกียรติ

บัตรอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข

√ √ √ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร

อบรมครูระบบออนไลน วิชาคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง สงได

สบายกระเปา Online Training for 

Middke School Mathematics 

Delivery with tiny cost

√ √ √ สสวท.

ครูนางสาวมยุรี เทือกตาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมครูระบบออนไลน วิชาคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน Online 

Training for High School 

Mathematics Teachers: Mathematics 

in Daily Life

√ √ √ สสวท.

การอบรม การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ สพฐ.

การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู

√ √ √ สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการ "แอปพลิเคชันสําหรับ

การสอนออนไลน"

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ครูนางสาวมยุรี เทือกตาตอ

ครูนางสาววีรวรรณ     

  วุฒิเผา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ ไดเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอการสราง

ขอสอบออนไลน

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ผานการทดสอบ รักษภาษาไทย ใชได

ถูกตอง เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ

√ √ √ คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

เขารวมกิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน

 ผาผูกคอลูกเสือ

√ สโมสรลูกเสือราชาธวาส

การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเตอรเน็ตหลักสูตรสําหรับครู: PLC : 

Professional Learning Community 

สําหรับครู

√ สพป.เพชรบูรณ เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ √ สพฐ.

ครูนางสาววีรวรรณ     

  วุฒิเผา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ   หลักสูตรการ

สรางเกมการศึกษาดวย  Gamilab

√ √ √ สพม.ขอนแกน เขต 3

อบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ

สรางกระดานสงงานออนไลน  Padlet

√ √ √ สพม.ขอนแกน เขต 3

การอบรมเชิงปฎิบัติการ แอฟพลิเคชั่น

สําหรับการสอนออนไลน วันที่12-13พ.ค.64

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการและครู วันที่ 17-21พ.ค.64

√ √ √ สพฐ,คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมการเชิงปฎิบัติการหัวขอการ

สรางขอสอบออนไลน วันที3่1ก.ค.64

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสพฐ.วันที่14-15 ส.ต.64

√ √ สพฐ.

ครูนางสาววีรวรรณ     

  วุฒิเผา

ตอ

ครูนางสาวดวงใจ        

 บุญชวย

34
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวดวงใจ        

 บุญชวย

ครู เชารวมการตอบคําถามเนื่องในวันผาผูกคอ

ลูกเสือ วันที่1ส.ค.64

สโมรสรลูกเสือ          

 ราชาธิวาส

การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการและครู วันที่ 17-21พ.ค.64

√ สพฐ.,คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฎิบัติการ แอฟพลิเคชั่น

สําหรับการสอนออนไลน

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การอบรมการเชิงปฎิบัติการการหัวขอการ

สรางขอสอบออนไลน

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ทดสอบออนไลนความรูภาษาไทยขั้นสูง

สําหรับครูภาษาไทย

√ คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

36 วาที่รอยตรีพิชชากร

 สมเสมอ

ครูผูชวย อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอเรื่อง การสราง

ขอสอบออนไลน

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

35 นางสาวธนภรณ เตจะ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

ในหัวขอ “การจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน”สําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหวางวันที่ 14 - 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.

2564

√ √ √ √ √ √ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผานการทดสอบความรู เพื่อศึกษาและ

พัฒนาตนเองดานความรูเกี่ยวกับ ปฐม

พยาบาลดวยผาสามเหลี่ยม

√ √ √ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ผานการทดสอบความรู เพื่อศึกษาและ

พัฒนาตนเองดานลูกเสือเกี่ยวกับ ประวัติ

ลูกฌสือ

√ √ √ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

37 นางสาวอัจฉราพร 

กันทา

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ครูผูชวยวาที่รอยตรีพิชชากร

 สมเสมอ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "การสราง

ขอสอบออนไลน"

√ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

เขารวมกิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน

 ผาผูกคอลูกเสือ

√ สโมสรลูกเสือราชาธวาส

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ √ สพฐ

พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE √ ชมรม TO BE 

NUMBER ONE

วิทยาลัยเทคนิคนคร

ลําปาง

การขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา

√ ชมรม TO BE 

NUMBER ONE 

โรงเรียนเถินวิทยา

การสรางขอสอบออนไลน √ โรงเรียนเถินวิทยา

วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย √ √ √ กระทรวงศึกษาธิการ

ครูผูชวยนางสาวอัจฉราพร 

กันทา

ตอ

ครูนายเจษฎา สองเมือง38
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน √ √ √ สพฐ.

กิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผาผูกคอ

ลูกเสือ - Scout Scarf Day

√ สโมสรลูกเสือราชาธิ

วาสรวมกับ 

Messengers of 

Peace Thailand

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและ

√ √ √ สพฐ.

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลา

ของขาราชการพ.ศ.2555

√ สพม.สมุทรสาคร

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อขอมีหรือ

√ √ สพม.นครปฐม

เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑใหม

ครูนายเจษฎา สองเมืองตอ

ครูนางสาวสินีนาฎ 

กอบกํา

39
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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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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑและ

√ √ สพม.นครปฐม

วิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทย

ฐานะขาราชการครูและบุคลากร

สพม.นครปฐม

ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนางาน สพม.สมุทรสาคร

Picture Dictation Competition √ เตรียมอุดมพัฒนาการ

ยานนาวาที

กิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผาผูกคอ

ลูกเสือ - Scout Scarf Day

√ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ "การ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน"

√ √ √ สมพ.นครปฐม

40 นางสาวพิชชาพร 

ทองเลียบ

ครูผูชวย หลักสูตร "Online Learning Pedagogy" 

จํานวน 3 ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สอศ.

ครูนางสาวสินีนาฎ 

กอบกํา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร "Google Classroom" จํานวน 3

 ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สอศ.

หลักสูตร "การสรางแฟมสะสมผลงานดวย

 New Google Sites" จํานวน 3 ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สอศ.

หลักสูตร "ความปลอดภัยในโลก

อินเตอรเน็ต (Be Internet Awesome)" 

จํานวน 3 ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สอศ.

หลักสูตร "การทํา Data Visualization 

ดวย Google Data Studio" จํานวน 3 

ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สอศ.

หลักสูตร "Youtube for teacher" จํานวน

 3 ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สอศ.

หลักสูตร "Digital Marketing" จํานวน 3 

ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สอศ.

ครูผูชวยนางสาวพิชชาพร 

ทองเลียบ

ตอ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร "การติดตั้ง Google Workspace

 for Education" จํานวน 3 ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สอศ.

หลักสูตร "Google WorkSpace Admin 

Console" จํานวน 3 ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สอศ.

หลักสูตร "Iot เบื้องตน ดวย Node-RED" 

จํานวน 3 ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สอศ.

หลักสูตร "Microsoft Data Science" 

จํานวน 20 ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ √ สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางขอสอบ

ออนไลน

√ √ √ √ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

เขารวมกิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผา

ผูกคอลูกเสือ

สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

เขารวมเรียนรู "การจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน PBL"

√ √ √ √ √ √ √ โรงเรียนบานนาซาว

ตอ ครูผูชวยนางสาวพิชชาพร 

ทองเลียบ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "การสราง

ขอสอบออนไลน"

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

เขารวมกิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน

 ผาผูกคอลูกเสือ

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธวาส

การพัฒนาสมรรถนะดิจิตัลขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา "สรางเกม

ออนไลนดวย Kahoot"

√ √ สพม.อุทัยธานี

การพัฒนาสมรรถนะดิจิตัลขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา "สราง

แบบทดสอบออนไลนดวย google Forms"

√ √ สพม.อุทัยธานี

42 นางอนุสรา อินทเนตร ครู การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และคร"ูในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1และ 2 (วันที่ 18 พฤษภาคม 

2564)

√ √ √ สพฐ.

41 นางสาวเฉลิมศรี 

ปวงลังกา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และคร"ูในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ (วันที่ 19 

พฤษภาคม 2564)

√ √ √ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

2021 Webinar (14 - 15 ส.ค. 64)

√ √ √ สพฐ.

กิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน ผาผูก

คอลูกเสือ

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

43 นางสาวสาวิตรี       

 บุญเชื่อม

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ " แอปพลิเคชั่น

สําหรับการสอนออนไลน" ( 12 - 13 พ.ค.

64)

√ √ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ครูนางอนุสรา อินทเนตรตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน ผาผูก

คอลูกเสือ

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

อบรมออนไลนโครงการการดําเนินงาน

ขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศึกษา ปการศึกษา 2564

√ √ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสําหรับครู

 (English Language Basically for 

Teacher)

√ √ √ สพป.เพชรบูรณ เขต 3

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับครู 

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom 

English Expressions)

√ √ √ สพป.เพชรบูรณ เขต 3

ครูนางสาวสาวิตรี       

 บุญเชื่อม

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสาวิตรี       

 บุญเชื่อม

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

2021 Webinar (14 - 15 ส.ค. 64)

√ √ √ สพฐ.

ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แอปพลิเค

ชันสําหรับการสอนออนไลน” (12-13 

พฤษภาคม 2564)

√ โรงเรียนเถินวิทยา

การประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการเรียนรู

แบบ Active Learning สพม.ลําปาง 

ลําพูน (22 กรกฎาคม 2564)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 

“การสรางขอสอบออนไลน” (31 

กรกฎาคม 2564)

√ โรงเรียนเถินวิทยา

เขารวมกิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน

 ผาผูกคอลูกเสือ (1 สิงหาคม 2564)

√ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ครูนายอนันต เกตุบํารุง44
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอนันต เกตุบํารุง ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการ

เรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (14 - 15 สิงหาคม 2564)

√ √ สพฐ.

เขาอบรมการใชงานระบบสารสนเทศดูแล

ชวยเหลือนักเรียน สําหรับสถานศึกษาที่

เขารวมโครงการนํารองการใชงานระบบ 

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (19 พ.ค. 2564)

√ √ √ ฉก.ชน และ กสศ.

เปนวิทยากรอบรมขยายผลการใชงาน

ระบบสารสนเทศดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สําหรับสถานศึกษาที่เขารวมโครงการนํา

รองการใชงานระบบ ผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 1 (15 ม.ิย. 2564)

√ √ √ เถินวิทยา

ครูนายวสันต สายเหมย45
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับมือกับ

ภัยคุกคามดวยระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ภายใตโครงการขับเคลื่อนภารกิจ

ของศูนยเฉพาะกิจและชวยเหลือเด็ก

นักเรียนภาคเหนือ" (22 ม.ิย. 2564)

√ √ √ √ สพม.ลําปาง ลําพูน

เปนวิทยากรอบรมขยายผลการใชงาน

ระบบสารสนเทศดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สําหรับสถานศึกษาที่เขารวมโครงการนํา

รองการใชงานระบบ ผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 2 (16 ก.ค. 2564)

√ √ √ เถินวิทยา

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "การ

สรางขอสอบออนไลน" (31 ก.ค. 2564)

√ √ √ √ √ √ √ เถินวิทยา

เขารวมกิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผา

ผูกคอลูกเสือ (1 ส.ค. 2564)

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ครูนายวสันต สายเหมยตอ



253

  (1)    

 หลัก   

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมการสัมนาออนไลน ครั้งที่ 5/2564 

เรื่อง "สื่อ สสวท. สรางสรรคเพื่อการศึกษา

 SMT ของไทย" (8 ส.ค. 2564)

√ √ √ √ √ สวคท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (14-15 ส.ค. 2564)

√ √ √ √ √ √ สพฐ.

“การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร”ู 

ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวีดีโอออนไลน และ หองเรียนกลับ

ดานดวยวีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ (21 

พฤษภาคม 2564)

√ √ √ สพฐ.

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวขอ "การสราง

ขอสอบออนไลน"

√ √ โรงเรียนเถินวิทยา

ครูนายวสันต สายเหมยตอ

ครูนางสาวลัดดาวัลย 

วงศชุม

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมกิจกรรมการตอบคําถามเนื่องในวัน

 ผาผูกคอลูกเสือ

√ √ สโมสรลูกเสือราชาธวาส

การประยุกตใช Autocrat ผสานขอมูลกับ

 Google Sheet สรางเอกสารและสง

อีเมลอัตโนมัติ

√ √ √ สพม.อุทัยธานี

การสรางแบบทดสอบออนไลนดวย 

Google Forms

√ √ สพม.อุทัยธานี

เปลี่ยนเนื้อหาที่วุนวายใหกลายเปน

บทเรียนที่แสนสนุกดวย WordWall

√ √ √ สพม.อุทัยธานี

ปนครูสู Graphic design สรางสรรคงาน

ออกแบบงาย ดวยแอพ Canva

√ √ √ สพม.อุทัยธานี

ตอ ครูนางสาวลัดดาวัลย 

วงศชุม
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14 - 15 สิงหาคม

 2564

√ √ √ √ สพฐ.

การตอบปญหา "วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเบื้องตน"

√ √ √ โงเรียนวัดหนองจิกรี

การวัดประเมินผลความรูดาน "ฟสิกส

พื้นฐาน"

√ √ √ คณะสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการ แอฟพลิเคชั่นสําหรับ

การสอนออนไลน

√ √ √ √ ร.ร.เถินวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําขอสอบ

ออนไลน

√ √ √ √ ร.ร.เถินวิทยา

ตอ

ครูนางศิริกุล คําพิมูล47

ครูนางสาวลัดดาวัลย 

วงศชุม
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ

√ √ √ √ สพฐ.

เขารวมกิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผา

ผูกคอลูกเสือ

√ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ √ √ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน 

และการวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ √ √ สพฐ.

ครูนางศิริกุล คําพิมูลตอ

ครูน.ส.บรรณฑรวรรณ 

อินตะวงศษา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ “แอปพลิเคชัน

สําหรับการสอนออนไลน”

√ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการนําทรัพยากรจาก

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มาใชบูรณาการ

เพื่อเปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียน

การสอนในรูปแบบคายวิทยาศาสตร 

ดอกไม-ใบไม ใหแกครูวิทยาศาสตร

√ √ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การสราง

ขอสอบออนไลน

√ √ √ โรงเรียนเถินวิทยา

การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital 

Competency :DC) ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อสื่อ

อิเล็กทรอนิกส Youtube Live

หัวขอ สรางเว็บหองเรียนออนไลนดวย 

Google Site

√ √ √ สพป.อุทัยธานี เขต1

ครูน.ส.บรรณฑรวรรณ 

อินตะวงศษา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital 

Competency :DC) ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อสื่อ

อิเล็กทรอนิกส Youtube Live

หัวขอ สรางเว็บหองเรียนออนไลนดวย 

Google Forms

√ √ √ สพป.อุทัยธานี เขต1

การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital 

Competency :DC) ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อสื่อ

อิเล็กทรอนิกส Youtube Live

หัวขอ สรางเว็บหองเรียนออนไลนดวย 

Kahoot

√ √ √ สพป.อุทัยธานี เขต1

ครูน.ส.บรรณฑรวรรณ 

อินตะวงศษา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital 

Competency :DC) ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อสื่อ

อิเล็กทรอนิกส Youtube Live

หัวขอ เปลี่ยนเนื้อหาที่วุนวายใหกลายเปน

บทเรียนที่สนุกดวย WordWall

√ √ √ สพป.อุทัยธานี เขต1

การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital 

Competency :DC) ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อสื่อ

อิเล็กทรอนิกส Youtube Live

หัวขอ การสรางขอมูลสารสนเทศงายๆดวย

 Google Sheet และ Google Data 

Studio

√ √ √ สพป.อุทัยธานี เขต1

49 นายพศิน อุตสาสาร ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แอปพลิเคชั่น

สําหรับการสอนออนไลน"

/ / / / โรงเรียนเถินวิทยา

ครูน.ส.บรรณฑรวรรณ 

อินตะวงศษา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรม OBEC2021Webiner "การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู

/ / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การฝกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ"งานบํารุงรักษา

รถจักรยานยนต" รูปแบบออนไลน

/ / / / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องคการมหาชน)

การฝกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ"ผูควบคุมการกอสราง ชั้น4"

 รูปแบบออนไลน

/ / / / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องคการมหาชน)

การฝกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ"การติดตั้งแผงโซลาเซลล" 

รูปแบบออนไลน

/ / / / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องคการมหาชน)

สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

 

โครงการสงเสรมสถานศกษาและประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อ

สรางความร ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทาง

/ / / /

ครูนายพศิน อุตสาสารตอ



261

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การฝกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ"การถายภาพสินคาอยางมือ

อาชีพ" รูปแบบออนไลน

/ / / / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องคการมหาชน)

การฝกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ"ชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือ

 ชั้น2" รูปแบบออนไลน

/ / / / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องคการมหาชน)

การฝกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ"เทคนิคการเรียนการสอน

Virtual Learning" รูปแบบออนไลน

/ / / / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องคการมหาชน)

การฝกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ"ผูควบคุมอุปกรณระบบเสียง

 ชั้น2" รูปแบบออนไลน

/ / / / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องคการมหาชน)

เขารวมกิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผา

ผูกคอลูกเสือ

/ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ครูนายพศิน อุตสาสารตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเถินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสรางขอสอบ

ออนไลน"

/ / / / โรงเรียนเถินวิทยา

ครูนายพศิน อุตสาสารตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2566

/ สพฐ

การประชุมขับเคลื่อนงานติดตาม เฝาระวัง

และการใหขอมูลขาวสารในสถานศึกษา 

สําหรับโรงเรียนนํารอง วันที่ 6 สิงหาคม 

2564(การประชุมออนไลน)

/ สพม.ลปลพ

การประชุมโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2A) วันที่

15 สิงหาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ โครงการ TSQP 2 

ลําปาง

2  นายปรัชญา          

 จันทรแกว

ครู  การอบรมขยายผลองคความรูทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรครั้งที่ 2 ณ 

โรงเรียนลําปางกัลยาณี  อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที2่6-27ธ.ค.63)

/ สพม.ลปลพ

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

ประจําปงบประมาณ  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

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต

โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู

และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 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

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2566

/ สพฐ.

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

ประจําปงบประมาณ  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 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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ  นายพงษสิทธิ์ สุปด ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2566

/ สพฐ.

4 นางจรรยา พุทธา 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

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2566

/ สพฐ

การวัดและการประเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียน วันที่ 17 สิงหาคม 2564

/ ศูนยพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาไทย 

โรงเรียนบานแกงวิทยา

 สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดสระแกว

ครูนางจรรยา พุทธาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

COVID-19 Vocabulary Practice 

17/8/2021

/

SARABURI PRIMARY 

EDUCATIONAL 

SERVICE AREA 

OFFICE 2

Knowledge of ASEAN 17/8/2021

/

Social Studies, 

Religion and 

Culture Department 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนดวย

ระบบ Video Conference 17/8/2021

/

โรงเรียนอนุบาลบาน

แพว สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

สมุทรสาคร

ครูนางจรรยา พุทธาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ครูนางมงคลยา  พานดง5
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางมงคลยา  พานดง ครู อบรมออนไลน obec 2021 webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออลไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและ

คร"ูในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอนออล

ไลนแบบมีปฏิสัมพันธ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน โดย

ความรวมมือของหนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืนฐาน 

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษา คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน obec 2021 webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออลไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและ

คร"ูในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่นและการ

วัดผลประเมินผลสําหรับการเรียนออนไลน 

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืนฐาน 

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษา คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ประชุมครูผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธดวยการ

จัดการเรียนรูแบบ Active Learning  สพ

ม.ลําปางลําพูน  22 กรกฎาคม 2564

/  สพม.ลําปางลําพูน

ครูนางมงคลยา  พานดงตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 หลักสูตร"พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสูความเปนเลิศดานดิจิดัลเทคโนโลยี

และการสรางบทเรียนออนไลนบนแพต

ฟอรมโรงเรียน (คร)ูออลไลนครบวงจร"     

  ณ หองI-ROOM สถาบันไอเวิลด อ.เมือง 

  จ.สุโขทัย 11 สิงหาคม 2564

/ สถาบันไอเวิลด อ.เมือง

 จ.สุโขทัย

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 14-15 สิงหาคม 2564

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วันที่14=15 สิงหาคม 2564

/ คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางมงคลยา  พานดงตอ
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เทคโนโลยี
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บริหารจัด

การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมแนวทางการจัดทําผลงานเพื่อ

เลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะตาม

หลักเกณฑ ว.21ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี 

 อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 30 

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

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอน 

O-NET ในปการศึกษา 2563 ณ โรงเรียน

แจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

(เมื่อวันที4่ ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางศิริญญา          

   เขื่อนแกว

6
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางศิริญญา          

   เขื่อนแกว

ครู โครงการอบรมการดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะ

แนวใหม (ว21/2560) ณ สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที2่6 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

7 นางสรัญญา เรือนคํา ครู  ประชุมเสริมสรางความเข็มแข็งระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัย

ในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2564

 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35 อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง (เมื่อวันที2่2 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ
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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

ประจําปงบประมาณ  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

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต

โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู

และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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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
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาสูความเปนเลิศ (OBEC 

AWARDS) ณ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที2่0 ก.พ.64)

/ สพม.ลปลพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการมิติใหมกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงของการเรียนวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียนดวยการจัดการเรียนรู Active 

Learning ผานกระบวนการ GPAS 5 

Steps วันที่ 14 มีนาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ(พว.)

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสรัญญา เรือนคํา ครู เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอยาตอเนื่องภายใต

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(TSQP 2A)  วันที่  5 เมษายน 2564 ณ 

หองประชุมเหมันตนุสรณ โรงเรียนบุญ

วาทยวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

/ โครงการ TSQP 2 

ลําปาง
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเขารวมกิจกรรมผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ

(Best Practice )สื่อนวัตกรรมระบบ

ออนไลนปการศึกษา 2563 วันที่ 9 

เมษายน 2564 ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน รวมกับ 

เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา 

จังหวัดลําปางและ

ศูนยพัฒฯวิชาการกลุม

สาระการเรียนรู

การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนา

สมรรถนะครูมืออาชีพ ดานการจัดการ

เรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอกชั้น

เรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน วันที่ 20 

เมษายน 2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงานเลขาคุรุสภา

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 

24 (วทร.24) ในรูปแบบออนไลน ระหวาง 

วันที่  22-23 เมษายน 2564 วันที่ 24 

เมษายน 2564(การประชุมออนไลน)

/ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(สสวท.) 

รวมกับมหาวิทยาลัย

บูรพา และสมาคมครู

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย

การสัมมนา 15 ป มหิงสาสายสืบดวย

ระบบออนไลน วันที่ 28 เมษายน 2564(

การประชุมออนไลน)

/ กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอมกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมโครงการ TSQP 2 โหนด 2 

โครง A และ B(รุนที่ 1 และรุนที่ 2) 

เชียงใหม ลําพูน ลําปาง  วันที่ 11 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ โครงการ TSQP 2 

โหนด 2 โครง A และ B

Application เพื่อการจัดการเรียนรู วันที่ 

17 พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตร Online Learning Pedagogy 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร Online Learning Pedagogy 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร Online Learning Pedagogy 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร Google Classroom วันที่ 19 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

การสรางแฟมสะสมผลงานดวย New 

Google Site วันที่ 20 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

  การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐานประชุม 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬา

ลงกรณมหาวิทยาลัย

Awesome ความปลอดภัยในโลก

อินเทอรเน็ต วันที่ 21 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูสําหรับ

หองเรียนกลับทาง(Flip Classroom) วันที่

 21 พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การประยุกต Phenomena Based 

Learning ในโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การออกแบบ Gamification เพื่อการ

จัดการเรียนรู วันที่ 24 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การทํา Data Visualization ดวย Google

 Data Studio  วันที่ 24 พฤษภาคม 

2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Youtube for Learning  วันที่ 25 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

การสราง Online Learning Space เพื่อ

การเรียนรู วันที่ 25 พฤษภาคม 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

Digital Marking วันที่ 25 พฤษภาคม 

2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

การสรางแบบฝกทักษะและแบบประเมิน

ดวย Game Simulation วันที่ 26 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การติดตั้ง Google WorkSpace for 

Education  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการนวัตกรรมชีวจักรกลเพื่อชุมชน 

Biomimetic  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

Google WorkSpace Admin Console 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

เทคนิคการบูรณาการภาษาตางประเทศใน

โครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน วันที่ 28 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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ทักษะภาษา
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สื่อสาร

(8)     การ
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เทคนิคการเปดประตูสูความคิดนอกกรอบ 

Think Out of Maze ใหแกผูเรียน วันที่ 

29 พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูเฉพาะ

บุคคลดวยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 30 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การผลิต VDO CLIP วันที่ 31 พฤษภาคม 

2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตร IoTเบื้องตนดวย Node-RED 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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เพื่อการ

สื่อสาร
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เทคนิคการพัฒนาชุดการเรียนรู SDL(Self 

Directed Learning) Blackbox ดวย

ตนเอง วันที่ 2 มิถุนายน 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การพัฒนาการคิดวิเคราะหใหผูเรียนดวย

กระบวนการสํารวจประชากรเพื่อพัฒนา

นวัตกรรม วันที่ 3 มิถุนายน 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การพัฒนาความคิดสรางสรรคผูเรียนดวย

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ วันที่ 5 

มิถุนายน 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตรการพัฒนาจิตสาธารณะใหแก

ผูเรียนดวยหลักคิดเด็ดดอกไมสะเทือนถึง

ดวงดาว วันที่ 6 มิถุนายน 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรโครงงานธุรกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนา

ทักษะอาชีพ วันที่ 7 มิถุนายน 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาความคิด

สรางสรรคแกผูเรียนเพื่อการตอยอด

นวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชย วันที่ 8 มิถุนายน

 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตรการพัฒนาทักษะสมอง 

(EF:Executive Functional) ในผูเรียน 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตรเปลี่ยนหองเรียนเปนสุนทรีย

สถานดวยสุนทรียภาพในการสอน วันที่ 11

 มิถุนายน 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร
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การจัดการ
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปการศึกษา 

2564 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม

รีเจนทลอรด อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การพัฒนาสื่อการสอนจากฐานทรัพยากร

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เขตพื้นที่ 

สพม.35อบรม 26-27 มิถุนายน 2564  ณ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

/ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การประชุมขับเคลื่อนงานติดตาม เฝาระวัง

และการใหขอมูลขาวสารในสถานศึกษา 

สําหรับโรงเรียนนํารอง วันที่ 6 สิงหาคม 

2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วุฒิบัตรผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระหวาง วันที่  14-15 สิงหาคม 2564 

(การประชมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมโรงเรียนแกนนําการพัฒนาการ

ขับเคลื่อนงานติดตามเฝาระวังขาวสารของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน  วันที่ 19 สิงหาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูนางสรัญญา เรือนคํา ตอ
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสรัญญา เรือนคํา ครู การประชุมทางไกลแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019(COVID-19)และการนิเทศทางไกล

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

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
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวกมลศรัณ    

  จาเลิศ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2565

/ สพฐ.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่

การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ

วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2566

/ สพฐ.

ครูนางสาวนฤมล        

 จําอินทร

8



298

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจาก

สวนพฤกษาศาสตรโรงเรียนมาบูรณาการ

เพื่อเปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียน

การสอนในรูปแบบคายวิทยาศาสตร

ดอกไม-ใบไมใหแกครูวิทยาศาสตร ณ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เมื่อวันที2่6-27ม.ิย.64

/ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูนางสาวนิตยา        

  นันทะใจ

ตอ



300

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลนOBCE 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

คร"ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครูศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวนิตยา        

  นันทะใจ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

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

ครูนางสาวสุนิสา  สุพันธตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสุนิสา  สุพันธ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2567

/ สพฐ.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่

การศึกษา(Best Practice) ใรสังหัก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน ณ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ

วันที่ 9 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

"มาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแกไขจากราช

กิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562" วันที่ 3 

มกราคม พ.ศ.2564

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาตากเขต 1

วัดความรูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง 

Google App For Education วันที่ 2 

กรกฎาคม พ.ศ.2564

/ กศน.อําเภอหนอง

หญาปลอง

ครูนางสาวสุพรรณิภา   

 จริยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา วันที่ 16 มกราคม  พ.ศ.2564

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอด 

เขต 3
วิธีปองกันและรับมือโรคติดเชื้อโคโรนา 

COVID 19 วันที่ 15 มกราคม  พ.ศ.2564

/ สํานักงาเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1

หลักสูตรการปองกันการทุจริตและการคิด

แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนบุคคล

และสวนรวม วันที่16 มกราคม  พ.ศ.2564

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร 

เขต 2

ระบบการดูแลและชวยเหลือนักเรียน วันที่

 22 มีนาคม  พ.ศ.2564

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1

ครูนางสาวสุพรรณิภา   

 จริยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best

 Practice) ณ โรงเรียนบุญวาทยวิยาลัย 

วันที่ 9 เมษายน   พ.ศ.2564

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

จีนศึกษา (Sinology) วันที่ 1 สิงหาคม 

พ.ศ.2564

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2

ภาษาและวัฒนธรรมจีนเบื้องตน วันที่ 30 

กรกฎาคม พ.ศ.2564

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25

พินอินภาษาจีน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 / โรงเรียนนนทบุรีพิทยา

คม

มีจิตสาธารณะ รวมกันสรางความดี วันที่ 5

 สิงหาคม พ.ศ.2564

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 2

ครูนางสาวสุพรรณิภา   

 จริยา

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสิริภางค ขาวปอน ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

Webinar  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (14-15 ส.ค.2564)

/ สพฐ.

13 นางสุวิกาญจนสิริ    

  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

ประจําปงบประมาณ  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

การประชุมออนไลน เรื่องรายงาน

ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(TSQP) ณ โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 

อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่

14 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

ครูนางสุวิกาญจนสิริ    

  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการ

เรียนรูแบบ Active learning  สพม.ลําปาง

 ลําพูน (เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64)

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

การอบรมออนไลน OBEC Webinar 2021

 : การจัดการสอนออนไลนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการยุคปกติ

ใหม การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและครู (เมื่อวันที่ 21 

พ.ค.64

/ สพฐ.

การจัดการสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุม

ของผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอ

เรื่องการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวย

สื่อวิดีโอออนไลน(21 พ.ค.64)

/ สพฐ.

ครูนางสุวิกาญจนสิริ    

  พิจอมบุตร

ตอ
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  (1)    

 หลัก   

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

ประจําปงบประมาณ  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

ครูนายดวงเดน          

 พิจอมบุตร

14
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วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมออนไลน OBEC Webinar 2021

 : การจัดการสอนออนไลนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการยุคปกติ

ใหม การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและครู (เมื่อวันที่ 21 

พ.ค.64

/ สพฐ.

ครูนายดวงเดน          

 พิจอมบุตร

ตอ
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุม

ของผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอ

เรื่องการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวย

สื่อวิดีโอออนไลน(21 พ.ค.64)

/ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2567

/ สพฐ

15 นายพงศกร ทามา ครู 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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สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียน

ครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอการศึกษา

ภาคบังคับ ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (เมื่อ

วันที่ 28 ธ.ค. 63)

/ สพม.ลปลพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2564

/ สพฐ

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายพงศกร ทามาตอ
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

Webinar  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (14-15 ส.ค.2564)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายสถิตย  ขาวปอน16
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ภายใต

โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครู

และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2 A) ณ 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64)

/ สพม.ลปลพ

ครูนายสุพจน บุญมาเทพ 17
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2564

/ สพฐ

ครูนายสุพจน บุญมาเทพ ตอ
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 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล
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(6) 
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar  

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู หัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก 

(วันที่ 17 พ.ค.2564)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายหัสรินทร ดอนดี19
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล
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เทคโนโลยี
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วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และการสรางหองเรียน

ออนไลน 2 (วันที่ 18 พ.ค. 2564)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน (วันที่ 19

 พ.ค. 2564)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายหัสรินทร ดอนดีตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรุดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ (วันที่

 21 พ.ค. 2564)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาและเรียนรูออนไลนตาม

โครงการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

หลักสูตร "Google Classroom" จํานวน 3

 ชั่วโมง (วันที่ 19 พ.ค. 2564)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครูนายหัสรินทร ดอนดีตอ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาครู

และบุคลาการทางการศึกษาสูความเปน

เลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยีและการสราง

บทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรมโรงเรียน

(คร)ูออนไลนครบวงจร" ณ หอง I-ROOM 

(ZOOM) สถาบันไอเวิลด อ.เมือง จ.สุโขทัย

 อบรมออนไลน 3 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 

จํานวน 3 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง  (วันที่ 11

 ส.ค. 2564)

/ สถาบันไอเวิลด 

จังหวัดสุโขทัย

เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน

โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564(

รูปแบบออนไลน) (วันที่ 16 ม.ิย.2564)

/ คุรุสภา

ครูนายหัสรินทร ดอนดีตอ
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การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ครูวาที่รอยตรีวรัญู    

เรือนคํา

20
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมออนไลนตามโครงการตนกลา

ทาหมอกควัน "สรางสื่อสูฝุน" ประจําป 

2564 จัดโดยคณะทํางานดานวิชาการเพื่อ

สนับสนุนการแกไขปญหาหมอกควัน 

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ 

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม อําเภอเมืองปาน

 จังหวัดลําปาง (เมื่อวันที1่7-18 ธ.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

ครูวาที่รอยตรีวรัญู    

เรือนคํา

ตอ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ วาที่รอยตรีวรัญู    

เรือนคํา

ครู 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
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ทักษะภาษา
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการอบรมหลักสูตร 62121 การ

เสริมสรางความเข็มแข็งในการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา

และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา

สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-learning) วันที่

 27 กุมภาพันธ 2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการมิติใหมกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงของการเรียนวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียนดวยการจัดการเรียนรู Active 

Learning ผานกระบวนการ GPAS 5 

Steps วันที่ 14 มีนาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ(พว.)

ครูวาที่รอยตรีวรัญู    

เรือนคํา

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผล

ประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน(รุนที่ 3) วันที่ 4 

เมษายน 2564(การประชุมออนไลน)

/ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(สสวท.)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอยาตอเนื่องภายใต

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(TSQP 2A) วันที่ 5 เมษายน 2564หอง

ประชุมเหมันตนุสรณ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

/ โครงการ TSQP 2 

ลําปาง

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเขารวมกิจกรรมผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ

(Best Practice )สื่อนวัตกรรมระบบ

ออนไลน ปการศึกษา 2563 วันที่ 9 

เมษายน 2564หอประชุมบุญชู ตรีทอง 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน รวมกับ 

เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา 

จังหวัดลําปางและ

ศูนยพัฒฯวิชาการกลุม

สาระการเรียนรู

การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนา

สมรรถนะครูมืออาชีพ ดานการจัดการ

เรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอกชั้น

เรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน วันที่ 20 

เมษายน 2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงานเลขาคุรุสภา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 

24 (วทร.24) ในรูปแบบออนไลน ระหวาง

วันที่ 22-23 เมษายน 256424 เมษายน 

2564(การประชุมออนไลน)

/ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(สสวท.) 

รวมกับมหาวิทยาลัย

บูรพา และสมาคมครู

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย

การสัมมนา 15 ป มหิงสาสายสืบดวย

ระบบออนไลน วันที่ 28 เมษายน 2564(

การประชุมออนไลน)

/ กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอมกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมโครงการ TSQP 2 โหนด 2 

โครง A และ B(รุนที่ 1 และรุนที่ 2) 

เชียงใหม ลําพูน ลําปาง วันที่ 11 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ โครงการ TSQP 2 

โหนด 2 โครง A และ B

Application เพื่อการจัดการเรียนรู วันที่ 

17 พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตร Online Learning Pedagogy 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร Online Learning Pedagogy 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร Google Classroom วันที่ 19 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

การสรางแฟมสะสมผลงานดวย New 

Google Site วันที่ 20 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูวาที่รอยตรีวรัญู    

เรือนคํา

ตอ



330

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

  การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐานประชุม 

วันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬา

ลงกรณมหาวิทยาลัย

Awesome ความปลอดภัยในโลก

อินเทอรเน็ต วันที่ 21 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูสําหรับ

หองเรียนกลับทาง(Flip Classroom) วันที่

 21 พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การประยุกต Phenomena Based 

Learning ในโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การออกแบบ Gamification เพื่อการ

จัดการเรียนรู วันที่ 24 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การทํา Data Visualization ดวย Google

 Data Studio วันที่ 24 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Youtube for Learning วันที่ 25 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

การสราง Online Learning Space เพื่อ

การเรียนรู2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

Digital Marking วันที่ 25 พฤษภาคม 

2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

การสรางแบบฝกทักษะและแบบประเมิน

ดวย Game Simulation วันที่ 26 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การติดตั้ง Google WorkSpace for 

Education วันที่ 27 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการนวัตกรรมชีวจักรกลเพื่อชุมชน 

Biomimetic วันที่ 27 พฤษภาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

Google WorkSpace Admin Console 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

เทคนิคการบูรณาการภาษาตางประเทศใน

โครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน วันที่ 28 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เทคนิคการเปดประตูสูความคิดนอกกรอบ 

Think Out of Maze ใหแกผูเรียน วันที่ 

29 พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูเฉพาะ

บุคคลดวยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 30 

พฤษภาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การผลิต VDO CLIP วันที่ 31 พฤษภาคม 

2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตร IoTเบื้องตนดวย Node-RED 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูวาที่รอยตรีวรัญู    

เรือนคํา

ตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน
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ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เทคนิคการพัฒนาชุดการเรียนรู SDL(Self 

Directed Learning) Blackbox ดวย

ตนเอง วันที่ 2 มิถุนายน 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การพัฒนาการคิดวิเคราะหใหผูเรียนดวย

กระบวนการสํารวจประชากรเพื่อพัฒนา

นวัตกรรม วันที่ 3 มิถุนายน 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การพัฒนาความคิดสรางสรรคผูเรียนดวย

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ วันที่ 5 

มิถุนายน 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตรการพัฒนาจิตสาธารณะใหแก

ผูเรียนดวยหลักคิดเด็ดดอกไมสะเทือนถึง

ดวงดาว วันที่ 6 มิถุนายน 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

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
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรโครงงานธุรกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนา

ทักษะอาชีพ วันที่ 7 มิถุนายน 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาความคิด

สรางสรรคแกผูเรียนเพื่อการตอยอด

นวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชย วันที่ 8 มิถุนายน

 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตรการพัฒนาทักษะสมอง 

(EF:Executive Functional) ในผูเรียน 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

หลักสูตรปลุกความเปนศิลปนทางการคิด

ใหผูเรียนดวยหลัก Visual Thinking วันที่ 

10 มิถุนายน 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

ครูวาที่รอยตรีวรัญู    

เรือนคํา

ตอ
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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 
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ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรเปลี่ยนหองเรียนเปนสุนทรีย

สถานดวยสุนทรียภาพในการสอน วันที่ 11

 มิถุนายน 2564(การประชุมออนไลน)

/ มูลนิธิเพื่อทักษะแหง

อนาคต

การพัฒนาสื่อการสอนจากฐานทรัพยากร

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เขตพื้นที่ 

สพม.35อบรม วันที่ 26-27 มิถุนายน 

2564คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฎลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

/ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การประชุมขับเคลื่อนงานติดตาม เฝาระวัง

และการใหขอมูลขาวสารในสถานศึกษา 

สําหรับโรงเรียนนํารอง วันที่ 6 สิงหาคม 

2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูวาที่รอยตรีวรัญู    

เรือนคํา

ตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วุฒิบัตรผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564(การ

ประชุมออนไลน)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP 2A) วันที่

15 สิงหาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ โครงการ TSQP 2 

ลําปาง

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ

ดําเนินงานการขับเคลื่อนการเตรียมความ

พรอมรับการประเมิน PISA 2022 วันที่ 18

 สิงหาคม 2564(การประชุมออนไลน)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมโรงเรียนแกนนําการพัฒนาการ

ขับเคลื่อนงานติดตามเฝาระวังขาวสารของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน วันที่ 19 สิงหาคม 2564(

การประชุมออนไลน)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การประชุมทางไกลแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019(COVID-19)และการนิเทศทางไกล

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564(การประชุม

ออนไลน)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

21 นางสาวณัฐรินทร 

บุญเจริญจิตสิริ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2566

/ สพฐ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

22 นายสนั่น              

 กาญจนเชษฐ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลท วันที่14 15 

สิงหาคม 2567

/ 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

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.

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางธีรดา  แกวบุญปน1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

√ √ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ
ใหม

√ √ สพฐ.

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

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางธีรดา แกวบุญปนตอ

ครูนายธิปไตย รุงเลิศ2



343

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเรียนออนไลน หลักสูตรโควิด 19 และ

ระบาดวิทยา

/ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

/ สพฐ

ประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมการ
จัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการแบบ
 Active Learning

/ / สพม.ลปลพ

อบรมโครงการ Good Food For All กินดี
 อยูดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ
เบียดเบียนสุขภาพจากพืช ครั้งที่ 2

/ / สพฐ

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ

/ / / / โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ประชุมนําเสนอหลักสูตรอาชีพ สถาบัน

อาชีวศึกษา จังหวัดลําปาง

/ สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

ครู คศ.3นางกาญจนา ขอนอย3.

ครู  ค.ศ.3นายชวภณ  เปยอุด4.
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายชวภณ  เปยอุด ครู  ค.ศ.3 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

สพรรณบรี เขต 1
"Groeth & Good Mindset พัฒนา

เยาวชนอยางไรใหมี Mindset แหง

ความสําเร็จ

√ ชมรมบานแสงสวาง

ครอบครัวอบอุนแหง

ประเทศไทย

ครูนางทับทิม            

 พิทักษเขตขัณฑ

5.



345

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

“การพัฒนาบุคลิกภาพคนทํางาน”ดวย
ระบบออนไลน

√ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

√ √ สพฐ.

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ

ยกระดับ

คณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

√ √ √ โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ประชุมเสริมสรางความเขมแข็ง

ระบบการดูและชวยเหลือนักเรียน

เพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษา

ตามโครงการพัฒนาการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 

2564

√ √ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางทับทิม            

 พิทักษเขตขัณฑ

ตอ

ครูนางทิพยรัตน คําทิพย6.
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563

√ √ สพม.ลําปาง ลําพูน

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

ครูนางทิพยรัตน คําทิพยตอ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ Digital 

literacy

√ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ยางชุมนอย

ผานการทําแบบทดสอบออนไลนหลักสูตร

การเขาใจดิจิทัล Digital literacy

√ สํานักงาน กศน. 

จังหวัดสมุทรสาคร

การพัฒนาครูเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ

 ตามหลักเกณฑ  ว9/2564

√ โรงเรียนหอวัง สพม.

กรุงเทพมหานคร เขต 2

อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools 

Level 1)

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools 

Level 2)

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

นางธนพรรณ   

แถลงการณ

ตอ ครู ค.ศ.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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางธนพรรณ   

แถลงการณ

ครู ค.ศ.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Listening and Speaking for 

communications

√ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล 

(New normal life and Digital 

quotient)

√ มหาวิทยาลัย   

เกษตรศาสตร

Listening and Speaking for 
communication(การฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษ)

√ √ ม.มหิดล

การจัดการเรียนการสอนออนไลนตาม
แนวคิดเกมิฟเคชั่น และการวัดและ
ประเมินผลสําหรับการเรียนออนไลน

√ √ สพฐ.

ครูนางสาวศิรินญา      

 แกวสิทธิวงศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรับมือภัย
คุกคามดวยระบบการดูแลและชวยเหลือ
นักเรียน”

√ สพม.ลปลพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 
สําหรับครูสังกัด สพฐ.

√ สพฐ.

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินวิทยฐานะแนวใหม(ว21/2560

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาลําปาง ลําพูน

การพัฒนาสมถนะครูมืออาชีพดานการ

จัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรู

นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน

√ √ √ √ คุรุสภา

นางสาวศิรินญา      

 แกวสิทธิวงศ

ตอ

ครูนางสาวอรทัย       

สมจันทรตา

9.

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

ประจําปงบประมาณ  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



351

  (1)    

 หลัก   

สูตร
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   (3)   

  การ      
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เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

อบรม Google site √ โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

Instructional Design for Online 

Learning

√ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดดานดิจิทัล √ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

Schools Level 1)

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

อบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เรื่อง ยืดเสนยืดสาย รางกายแข็งแรง 

Online

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอรทัย       

สมจันทรตา

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

ภายใตสถานการณ COVIC-19 ประจําป

งบประมาณ 2564

/ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานละประเมิน

คุณภาพการศึกษา

โครงการจิตอาสารวมพลัง 1 ลานคน        

  จุดเทียนชวยชีวิต ครั้งที่ 2

/ เพจธรรมลานดวง

หลักสูตรการสงเสริมการรูเทาทันสื่อสาร

สนเทศ และดิจิทัลเฝาระวังและใชสื่ออยาง

สรางสรรค

/ กระทรวงวัฒนธรรม

รวมรับฟงการประชุมออนไลนการเตรียม

ความพรอมเปดภาคเรียน 64  โดย รมว.

ศธ.ตรีนุช เทียนทอง

√ สพฐ.

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนเรื่อง “How to จิตวิทยา

เด็ก”

√ สพฐ.

อบรมออนไลนเรื่อง “นวัตกรรมการคนพบ

ความถนัดของเด็ก”

√ สพฐ.

อบรมออนไลนเรื่อง “ความสําเร็จสรางได

ดวยบุคลิก”

√ สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ สพฐ.

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา วPA หลักสูตร การเชื่อมโยง

ขอตกลงในการพัฒนางานกับการประเมิน

วิทยฐานะชวงเปลี่ยนผานสําหรับครูผูสอน 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

√ สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

11 นายณรงคศักดิ์       

  จะชาญ

พนักงาน

ราชการ

ครูยุคใหม เรียนรูใช ไอทีใกลตัว √ √ √ √ คุรุสภา

พนักงาน

ราชการ

นางสาวธันฐภรณ 

ธนัทจรัสโรจน

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

ประจําปงบประมาณ  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

หลักสูตรการจัดการเรียนรูประเมินผล
อัตโนมัติ

√ ม.พะเยา

อบรมออนไลนดานผูนําเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร

√ √ √ สพฐ.

การพัฒนาวิดีโอการสอนดวย FlipGrid √ √ √ ม. ราชภัฏลําปาง

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ
ออนไลน

√ √ √ สพฐ.

พนักงาน

ราชการ

นายณรงคศักดิ์       

  จะชาญ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

แลกเปลี่ยนเรียนรูการสราง attitude เพื่อ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

√ √ เพาะพันธุปญญาอะคา

เดมี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

การอบรมการจัดการเรียนการสอนยุคปกติ

ใหม  ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ

√ คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูผูชวยนางสาวพิชยา        

  เทพดวงแกว

13

ครูนายจานุวัฒน สุภาษี12
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวพิชยา เทพ

ดวงแกว

ครูผูชวย การอบรมออนไลนหลักสูตรสงเสริมการ

รูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง

 และใชสื่ออยางสรางสรรค ในมิติ

วัฒนธรรม ดวยการเรียนการสอนออนไลน

ระบบเปด CHULA MOOC รอบที่ 2

√

14 นายธิปไตย รุงเลิศ ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรม OBECWebinar2021 √ 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

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ 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

ประจําปงบประมาณ  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

16 นางสาวปยารัตน  

ทาวตื้อ

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

25 นายนนทวัฒน        

 ศรีชัยวรรณ

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

ประจําปงบประมาณ  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.

ครูนางอภิญญา         

ทะแกลวพันธุ

29

28 นางสาวจินดารัตน  

สุวรรณรินทร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และจัดทารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR)

 สพม. ลําปาง ลําพูน

การใชงาน kidBright 1.5 รุนที่ 2   สพฐ

การจัดการเรียนรูการพัฒนาสถานีวัด

สภาพอากาศ (อุตุนอย)ดวยบอรด kidbight

 (online)

 สพฐ

การจัดการเรียนรูปญญาประดิษฐดวย

แพลตฟอรม kidbright AI(Online)

  สพฐ

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรชุด

กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมทักษะการ

แกปญหาและความคิดสรางสรรค สําหรับ

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน

  

ครูนางอภิญญา         

ทะแกลวพันธุ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางอภิญญา         

ทะแกลวพันธุ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

    สพฐ

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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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.

ครูชํานาญ

การพิเศษ

36 วาที่ ร.ต.หญิง       

กัญณภัทร             

 ชัยกานตกุล
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เทคโนโลยี
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บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    
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(5) ระบบ

บริหารจัด
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

44 นางสาวรัตติกาล     

ราชจริต

ครู

นายพิภพภัทร มัดฉิ

มา

ครูชํานาญการ43
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

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

ประจําปงบประมาณ  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

 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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

57 นางสุปราณี เปงบังวัน ครู คศ.3 ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 

เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและสื่อสาร

ในชั้นเรียน

       ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

58 นายมานะ ครู คศ.3 ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 

เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและสื่อสาร

ในชั้นเรียน

       ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

59 นายประยง ตรินันท ครู คศ2. ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 

เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและสื่อสาร

ในชั้นเรียน

       ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย
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การจัดการ
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(6) 
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Recognition of the accomplishment 

of the online testing on basic 

abbreviation

    The secondary 

Educational Service 

Area Office 35

การเขียนโปรเเกรมภาษา Python 

(Coding Online for Teacher Plus : 

C4T Plus-Python)

      สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การเขียนโปรเเกรม Scratch (Coding 

Online for Teacher Plus:C4T Plus-

Scratch)

      สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูนางสาวนิภาพร      

 ประทุมพงษ

60
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Show & Share นวัตกรรม CPLC CAR 

BWS บุญวาทย 122ปเรียนรู 3Rพัฒนา 8C

 เนน ICT มีนวัตกรรม

        ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรการพัฒนา อคาเดมี่ 

เยาวชนรุน 6-12 ป

   FOOTBALL TUTOR

โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑเเละ

วิธีการใหขาราชการครูเเละบุคลากรทาง

การศึกษาตําเเหนงครู มีวิทยฐานะเเละ

เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ ว.21 และ

กิจกรรมPLCดวยนวัตกรรม CPLC CAR 

BWS

        ร.ร.อนุบาลหางฉัตร

การบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาวิชา

ทหาร

        ร.ร.สวนบุญโญปถัมภ 

ลําพูน

การอบรมออนไลน หลักสูตรระบบ

กลามเนื้อ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

        ศูนยวิทยาศาสตรเเละ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูนางสาวนิภาพร    

ประทุมพงษ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมหลักสูตรการพัฒนา    FOOTBALL TUTOR

การสอนเพศวิถีศึกษา
  กองทุนสนับสนุน

สุขภาพ

62 นายยุทธนา ครูอัตราจาง การอบรมหลักสูตรการพัฒนา    FOOTBALL TUTOR

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

ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 

เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและการ

สื่อสารในชั้นเรียน

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 

show@share (วันที่25)

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

61 นายสุทธิเกียรติ     

พุมแกว

ครู

ครูชํานาญการนางอังคณา  อยูหัตถ66
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  (1)    

 หลัก   

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 

show@share (วันที่26)

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ผานการอบรมตามโครงการเตรียมความ

พรอมรับสถานการณการระบาดของ

โรคติดตอในพื้นที่

✓  เทศบาลนครลําปาง

เขารวมกิจกรรม การประกวดผลการ

ปฏิบัติที่ดีเลิศ สื่อนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน

✓ ✓ สพม ลําปาง ลําพูน

ไดเขารวมสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพอยางสรางสรรค ดวยกิจกรรม PLC

✓ ✓ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

เขารวมการสัมมนาอาจารยแนะแนวระดับ

มัธยมศึกษา ครั้งที่ 16

✓ ✓ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับโปรแกรม

Microsoft Excel ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

✓ ✓ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูชํานาญการนางอังคณา  อยูหัตถตอ

ครูชํานาญการนางกรรณิกา 

อานุภาพบรรเจิด

67
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  (1)    

 หลัก   
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วัดผล
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเรียนออนไลนดวย Doogle 

Classroom และ Google App เบื้องตน

✓ ✓ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร

 ยะลา

ขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในหัวขอ 

สอนออนไลนผาน Zoom งายๆใครๆก็ทําได

✓ ✓ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถุมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจรรย

รางวัลนวัตกรรฒสรางสรรคคนดี ระดับ

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 35 

ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

✓ ✓ สพม ลําปาง ลําพูน

เปนวิทยากรกิจกรรมฝกทักษะเรื่อง

แผนการเฝาระวังนักเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษสําหรับครูที่ปรึกาโดยใช

ทักษะกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

✓ ✓

นางกรรณิกา 

อานุภาพบรรเจิด

ตอ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางวราภรณ          

 สวางการ

68

ครูชํานาญการ
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 หลัก   
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รางวัลทรงคุณคา สพฐ.( OBEC AWARDS)

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครูผูสอนยอด

เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรม

แนะแนว ดานบริหารจัดการ

✓ ✓ สพม ลําปาง ลําพูน

ไดเขารวมสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพอยางสรางสรรค ดวยกิจกรรม PLC

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

เปนผูวิจัยและพัฒนาที่เขารวมการสง

นวัตกรรมสรางสรรคคนดี โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

✓ ✓ สพฐ.

เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 

show@share  (วันที่ 25)

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 

show@share (วันที่ 26)

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ผานการเรียนออนไลนหลักสูตรชีวิตวิถีใหม

และความฉลาดทางดิจิทัล

✓ ✓ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางวราภรณ          

 สวางการ

ตอ

ครูอัตราจางนายพัฒนกรณ    

เพียงขวัญหทัย

69
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบวัดความรู เรื่อง  กฎหมาย

เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน

✓ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

หนองคาย

ผานการทดสอบ กิจกรรมวันแมแหงชาติ ✓ โรงเรียนบานบอรัง

ไดผานการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

✓ สพฐ.สุพรรณบุรี       

เขต 3

ไดผานการทดสอบ กิจกรรม แมคือที่สุด

ของหัวใจ

✓ โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน

ผานการทดสอบออนไลนความรูเรื่อง 

ความรูทั่วไปกับการแขงขันกีฬาโอลิมปก

เกมส

✓ โรงเรียนอัมพวันวิทยา

วิทยาลัย จังหวัดสมุทร

สาคราม

ไดผานการทดสอบความรู เนื่องในโอกาส

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เรื่องวัน

อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

✓ โรงเรียนบานกระทุมลม

70 นางสาวปวีณา จีนะ ครูอัตราจาง เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 

show@share  (วันที่ 25)

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ครูอัตราจางนายพัฒนกรณ    

เพียงขวัญหทัย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมกิจกรรมและเผยแพรผลงาน 

show@share (วันที่ 26)

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ผานการทดสอบออนไลนความรูเรื่อง 

ความรูทั่วไปกับการแขงขันกีฬาโอลิมปก

เกมส

โรงเรียนอัมพวันวิทยา

วิทยาลัย จังหวัดสมุทร

สาคราม

ไดผานการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

สพฐ.สุพรรณบุรี เขต 3

ทักษะการตั้งคําถาม,ทักษะการเขียนคือคิด ✓ ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

แสดงผลงาน โชว แอนด แชร ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู โชว แอนด แชร 

นวัตกรรม CPLC CAR BWS

✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

เทคนิคและวิธีสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูอัตราจางนางสาวปวีณา จีนะตอ

ครูนางกัลยา  สุขหอม71
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางกัลยา  สุขหอม ครู พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบออนไลน ✓ ✓ ✓ ✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทักษะการตั้งคําถาม,ทักษะการเขียนคือคิด ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

แสดงผลงานโชว แอนด แชร ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

แลกเปลี่ยนเรียนรูโชว แอนด แชร 

นวัตกรรม CPLC CAR BWS

✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

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

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาไทย

ออนไลนในศตวรรษที่ 21 (17-18 ต.ค.63)

✓ สมาคมครูภาษาไทย

แหงประเทศไทย

ครูชํานาญการนางชลัณรัศม วังซาย73

72 นายปวิน  เจียไพบูลย ครู
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  (5 เม.ย.64)

✓ ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (5 เม.ย.64)

✓ ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

กิจกรรมสงเสริมการอานผานระบบ

ออนไลน(E-BOOK)เรื่อง“พอขุนรามคําแหง

 มหาราชองคแรกของกษัตริยไทย”

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กศน.อําเภอสวรรคโลก

 จ.สุโขทัย

ความรูภาษาไทยชั้นสูงสําหรับครูภาษาไทย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

โครงการพัฒนาทักษะภาษารอยกรอง

ทํานองศิลป รุนที่ 1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครูชํานาญการนางชลัณรัศม วังซายตอ

ครูนางญาณสิรีค       

วงคเขียว

74
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วัดผล
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแขงขันกีฬา

โอลิมปกเกมส

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม

ทดสอบความรู”แมลูกผูกพันในวรรณคดี

ไทย” เนื่องในกิจกรรม”วันแมแหงชาติป 

2564”

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

 นครราชศรีธรรมราช

อบรมเชิงพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ สพฐ.

75 นางสาวพรรณพัชร 

รัตนมงคล

ครู การสอนภาษาไทยออนไลน ในศตวรรษที่ 

21

✓ ✓ ✓ ✓ สมาคมครูภาษาไทย

แหงประเทศไทย

76 นางสาวกมลวรรณ 

นันตี

ครูผูชวย ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด 

เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและการ

สื่อสารในชั้นเรียน

✓ ✓ ✓ ร.ร. บุญวาทยวิทยาลัย

ครูนางญาณสิรีค       

วงคเขียว

ตอ
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

 วิทยากรแกนนําหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

ผูนํานักเรียนสูการเปนพลเมืองโลกตาม

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรม

บางกอกชฎา จัวหวัดกรุงเทพฯ 

✓  สพฐ.

ครูนายธรัช พุทธรักษ79
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายธรัช พุทธรักษ ครู  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 

81 นางสาวกัญญารัตน 

 หรดี

ครู วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp 

Turbo

✓ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี 

เขต 1
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวกัญญารัตน 

 หรดี

ครู วิทยากร การอบรมพัฒนาครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

✓ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

82 นางสาวธีรรัตน 

อัจฉริยะศาสตร

ครูชํานาญการ ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับอาเซียน 

เนื่องในกิจกรรม วันอาเซียน ปการศึกษา 

2564

✓ ✓ โรงเรียนหนองโดนวิทยา

Creating Unlimited Files for 

Automactic on Online Databse

  GEG Thailand

Be Internet Awesome : Digital Literacy     GEG Thailand

Muang Thip Google Arts & Cultrue    GEG Thailand

Google Data Studio : From Test 

Creation to Achievement Report by 

Google Forms

     GEG Thailand

SWOT Analysis in Google Sheets   GEG Thailand

Document Management on Mobile 

Phone with google PhotoScan

  GEG Thailand

ครู ค.ศ.3นางจรรยา แจงมงคล83
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

New Google Sites for Teachers Data 

Management

        GEG Thailand

Getting Started with Google 

Workspace for Education

   GEG Thailand

How to add Thai Text fonts by 

Google Fonts in Google Data Studio

  GEG Thailand

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ระหวางวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 

2564

   สพฐ.

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

สังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (SAR) และการวิเคราห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา

  สพม.ลําปาง ลําพูน

84 วาที่รอยตรีกําจร 

แสงงาม ครู ค.ศ.3

Creating Unlimited Files for 

Automactic on Online Databse

  GEG Thailand

ครู ค.ศ.3นางจรรยา แจงมงคลตอ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Be Internet Awesome : Digital 

Literacy

    GEG Thailand

Muang Thip Google Arts & Cultrue     GEG Thailand

Google Data Studio : From Test 

Creation to Achievement Report by 

Google Forms

    GEG Thailand

SWOT Analysis in Google Sheets  GEG Thailand

Document Management on Mobile 

Phone with google PhotoScan

  GEG Thailand

New Google Sites for Teachers Data 

Management

        GEG Thailand

Getting Started with Google 

Workspace for Education

   GEG Thailand

How to add Thai Text fonts by 

Google Fonts in Google Data Studio

  GEG Thailand

ครู ค.ศ.3วาที่รอยตรีกําจร 

แสงงาม

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ วาที่รอยตรีกําจร 

แสงงาม

ครู ค.ศ.3 การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ระหวางวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 

2564

   สพฐ.

Creating Unlimited Files for 

Automactic on Online Databse

  GEG Thailand

Be Internet Awesome : Digital 

Literacy

    GEG Thailand

Muang Thip Google Arts & Cultrue     GEG Thailand

Google Data Studio : From Test 

Creation to Achievement Report by 

Google Forms

    GEG Thailand

SWOT Analysis in Google Sheets  GEG Thailand

Document Management on Mobile 

Phone with google PhotoScan

  GEG Thailand

ครู ค.ศ.3นายอิสเรส พรหม

ศิลป

85
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(6) 
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

New Google Sites for Teachers Data 

Management

        GEG Thailand

Getting Started with Google 

Workspace for Education

   GEG Thailand

How to add Thai Text fonts by 

Google Fonts in Google Data Studio

  GEG Thailand

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ระหวางวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 

2564

   สพฐ.

86 นายกิตติพล          

  อนุรักษสุวรรณ

ครู ค.ศ.3 อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม การ

ประกันคุณภาพการศึกษาไทย กาวไกล

ดวยคุณธรรมและจริยธรรม

  สมศ.

ครู ค.ศ.3นายอิสเรส พรหม

ศิลป

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายกิตติพล          

  อนุรักษสุวรรณ

ครู ค.ศ.3 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

สังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (SAR) และการวิเคราห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา

  สพม.ลําปาง ลําพูน

87 นายยมนา  สุขหอม ครู ค.ศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

    สพฐ

88 นางชนิดาภา สายทอง ครู ค.ศ.3 has completed online testing "The 

best sentence of the photograph"

  Chachengsao 

Primary Educationl 

Service Area office 1
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการ

พัฒนานวัตกรรม ในงานวิจัยทางการศึกษา"

     หนวยปฏิบัติการวิจัย

นวัตกรรมการเรียนรู

เพื่อสังคมไทย คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงการณ

มหาวิทยาลัย

วิทยาการคํานวณ : สํารวจหลักสูตรและ

กาวแรกCoding

   จุฬาลงการณ

มหาวิทยาลัย

เขารวมกิจกรรม 12 สัปดาห พัฒนา

นวัตกรรม Active Learning ภายใต

โครงการ AL วิถีใหม วิถีคุณภาพ

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ"แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก" 

วันที่ 17 พ.ค 2564

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ครู ค.ศ.3นางชนิดาภา สายทองตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ"การสรางหองเรียนออนไลน

 1 และการสรางหองเรียนออนไลน 2" วันที่

 18 พ.ค 2564

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ"เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน" วันที่ 19

 พ.ค 2564

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ครู ค.ศ.3นางชนิดาภา สายทองตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ"การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่นและการวัด

และการประเมินสําหรับการเรีนออนไลน" 

วันที่ 20 พ.ค 2564

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ"การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ" วันที่

 21 พ.ค 2564

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ครู ค.ศ.3นางชนิดาภา สายทองตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางชนิดาภา สายทอง ครู ค.ศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน  สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวาวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

89 นางเพ็ญนภา         

  เต็มกันทา

ครู ค.ศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน  สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวาวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564

    สพฐ

การใชงาน kidBright 1.5 รุนที่ 2   สพฐ

การจัดการเรียนรูการพัฒนาสถานีวัด

สภาพอากาศ (อุตุนอย)ดวยบอรด kidbight

 (online)

 สพฐ

การจัดการเรียนรูปญญาประดิษฐดวย

แพลตฟอรม kidbright AI(Online)

  สพฐ

ครูอัตราจางนายอธิบดี ศรีกอนติ90



409

  (1)    

 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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วัดผล
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอธิบดี ศรีกอนติ ครูอัตราจาง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน  สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวาวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564

    สพฐ

พัฒนานวัตกรรม Active Learning ภายใต

โครงการ AL วิถีใหม วิถีคุณภาพ

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนา

นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา

    บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 

รวมกับ หนวย

ปฏิบัติการวิจัย

นวัตกรรมการเรียนรู

เพื่อสังคมไทย คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูอัตราจางนายชวัลวิทย         

  วริโชติภูมินนท

91
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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

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วิทยาการคํานวณ : สํารวจหลักสูตรและ

กาวแรก Coding

   CHULA 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

   สพฐ

วินัยคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

  โรงเรียนบานคลอง

แขยง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

 พ.ศ.2540

  สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดชัยนาท

ครูอัตราจางนายชวัลวิทย         

  วริโชติภูมินนท

ตอ

ครูชํานาญการนายอุเทน             

  วงษซีวะสกุล

92
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครูในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

   สพฐ - อบรมออนไลน

 OBEC 2021 Webinar

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครูในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

   สพฐ - อบรมออนไลน

 OBEC 2021 Webinar

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครูในหัวขอ เทคนิคและวิธีสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

   สพฐ - อบรมออนไลน

 OBEC 2021 Webinar

ครูชํานาญการนายอุเทน             

  วงษซีวะสกุล

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครูในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

   สพฐ - อบรมออนไลน

 OBEC 2021 Webinar

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครูในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

   สพฐ - อบรมออนไลน

 OBEC 2021 Webinar

วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย  กระทรวงศึกษาธิการ

คุณธรรมจริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม  กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ เสนทาง

วิชาชีพครูจะกาวเดินไปทิศทางใด

  กระทรวงศึกษาธิการ

ครูชํานาญการนายอุเทน             

  วงษซีวะสกุล

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอุเทน             

  วงษซีวะสกุล

ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

   สพฐ - อบรมออนไลน

 OBEC 2021 Webinar

ผานการพัฒนาบุคลากรดานการจัดสอบ

ดวยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

หลักสูตรกรรมการคุมสอบ

 สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  Thai MOOC 

แพลตฟอรมเพื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

กระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร

 วิจัยและนวัตกรรม

ครูนายอนันต ดอกหอม93
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอนันต ดอกหอม ครู ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม  Thai MOOC 

แพลตฟอรมเพื่อการ

เรียนรูออนไลนตลอด

ชีวิต กระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร

 วิจัยและนวัตกรรม

หลักสูตรระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูรายบุคคล

 บริษัท นวัตกรรม

สรางสรรคการศึกษา 

จํากัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

   สพฐ - อบรมออนไลน

 OBEC 2021 Webinar

94 นางสาวศิริพร        

  แพงสวัสดิ์

ครู
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

95 นางสาวกรพินธุ      

  นิลแพทย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

1. อบรมออนไลน การวิจัยการเรียนการ

สอนในยุคดิจิทัล

2. ทําแบบทดสอบ  "Picture Dictation 

Competition"

3. ทําแบบทดสอบ "Dictionary 

Competition"

4. ทําแบบทดสอบ "Picture Dictation 

Competition"

5. อบรม "กิจกรรม CPLC การพัฒนา

เทคนิคการสอนและการใชสื่อสําหรับการ

สอนออนไลน" รุนที่ 1

6. อบรมออนไลน หลักสูตร การ

ประยุกตใช Autocrat ผสานขอมูลกับ 

Google Sheet สรางเอกสารและสงอีเมล

อัตโนมัติ

7. อบรมออนไลน หลักสูตร สรางเกม

คําถามกับโปรแกรม Kahoot

8. อบรมออนไลน หลักสูตร สรางขอมูล

สารสนเทศงายๆดวย Google Sheet และ

 l   d
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวกรพินธุ นิล

แพทย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

9. อบรมออนไลน หลักสูตร สรางเว็บ

หองเรียนออนไลนดวย Google Site

10. อบรมออนไลน หลักสูตร Ghost All 

Win by ตน

  

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครูในหัวขอ เทคนิคและวิธีสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

   สพฐ - อบรมออนไลน

 OBEC 2021 Webinar

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครูในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

   สพฐ - อบรมออนไลน

 OBEC 2021 Webinar

ครูนางสาววรัญพร      

  แหงพิทย

96
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครูในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

   สพฐ - อบรมออนไลน

 OBEC 2021 Webinar

การทดสอบวัดความรูทางอาเซียนศึกษา

ออนไลน เนื่องในวันอาเซียน ประจําป

การศึกษา 2564

 โรงเรียนธัญรัตน 

จังหวัดปทุมธานี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
Active Learning for Secondary 

Classroom in the age of COVID

  

98 นางจารุพร แจมแจง ครูชํานาญ

การพิเศษ

กิจกรรม CPLC การพัฒนาเทคนิคการสอน

และการใชสื่อสําหรับการสอนออนไลน

 

99 นางจินตนา           

  เกิดเหมาะ

ครู คศ.3 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู 

รูปแบบออนไลน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

97 นางนัยนา จันตาวงศ ครู

ครูนางสาววรัญพร      

  แหงพิทย

ตอ



418

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

100 นางจําเนียร คันธวะ ครู คศ.3 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู 

รูปแบบออนไลน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.The New Zealand Global 

Competence Certificate Taster 

(26/7/64)

/ / / / / Massy University,  

New Zealand

2. การใชแอพพลิเคชั่น inaturalist 

(7/8/64)

/ / / สมาคมอนุรักษนกและ

ธรรมชาติแหงประเทศ

ไทย

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา

 สพป.ปทุมธานี เขต 2

กิจกรรม CPLการพัฒนาเทคนิคการสอน

และการใชสื่อ สําหรับการสอนออนไลน 

รุนที่ 1

 โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

101 นางนิพาพร           

 สุทธิลักษณ

ครู คศ.2

ครูนางเดือนฉาย สกุลคู102
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเชื่อมโยงขอตกลงในการพัฒนางาน

การประเมินวิทยฐานะ ชวงเปลี่ยนผาน

สําหรับครูผูสอน

/ ศธจ.สุพรรณบุรี

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู รูปแบบ

ออนไลน

/ สพฐ.

การพัฒนาบุคลากรดานการจัดสอบดวย

บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร

กรรมการคุมสอบ

/ / / สทศ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ : แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลน และการสอนความ

ปลอดภัยบนโลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียน

เชิงรุกวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 (6 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

ครูนางเดือนฉาย สกุลคูตอ

ครู ค.ศ.2นางสาวกฤติยา วรศรี103
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครูหัวขอ : การสรางหองเรียนออนไลน

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (6 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครูหัวขอ : เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน วันที่ 19 

พฤษภาคม 2564 (6 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

ครู ค.ศ.2นางสาวกฤติยา วรศรีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู

เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : 

การพัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (22 

ชั่วโมง) รหัสหลักสูตร : 0159009

/ / สพฐ. รวมกับ สสส. 

และมูลนิธิแพทท

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครูหัวขอ : การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (6 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

ครู ค.ศ.2นางสาวกฤติยา วรศรีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวกฤติยา วรศรี ครู ค.ศ.2 การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครูหัวขอ : การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวีดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ วันที่ 

22 พฤษภาคม 2564 (6 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

104 นางสาวพรรณพัชร 

รัตนมงคล

ครู การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

/ / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

105 นางสาวกมลวรรณ 

นันตี

ครูผูชวย พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบออนไลน / / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

106 นายมิตร แกวมะคํา ครู การพัฒนาเทคนิคการสอนและการใชสื่อ

สําหรับการสอนออนไลน รุนที่ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

107 นางพวงผกา  สงวนใจ

ครู

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบออนไลน / / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

108 นางนารี  ใจดี

ครู

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบออนไลน / / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

109 นางศิริมาศ ราชคม ครู พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบออนไลน / / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับอาเซียน 

เนื่องในกิจกรรม”วันอาเซียน” ปการศึกษา

 2564

✓ โรงเรียนหนองโดน

วิทยา

 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางนฤมล มณีโชติ110
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางนฤมล มณีโชติ ครู  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

111 นางอรฤทัย มิ่งเชื้อ ครู อบรมออนไลยการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที4่-6

✓ ✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมออนไลยปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร1

✓ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

อบรมออนไลยปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร2

✓ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

112 นางพิชญา  สิงหหลา 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลยการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที4่-6

✓	 ✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน"

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน"

/ / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

113 นางสาวปารณีย  

บุญสม

ครู

ครูนางสาวอนิญญา 

วงศธรรม

114
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ"

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน"

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน"

/ / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวสุวิมล ศรีเทพ115

ครูนางสาวอนิญญา 

วงศธรรม

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ"

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน"

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน"

/ / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวสุวิมล ศรีเทพตอ

ครูนางสาวเปมิกา เมือง

มูลพุมนาค

116
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ"

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

117 นางนภาพร  สิทธา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวเปมิกา เมือง

มูลพุมนาค

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนยุคใหมปกต:ิ

 มุมมองผูบริหาร  นักวิชาการ และครู 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมออนไลยปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร1

✓ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

119 นางปรียาพร          

 วงษชาลี

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

✓ ✓

118 นางสาวปารณีย  

บุญสม

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร"ครูยุคดิจิตอลรูเทาทันขาวปลอม

(Fake News)"

/ โรงเรียนอนุบาลหนอง

แค(วัดใหญวันนาเนตร

สวัสดิ์อุปถัมภ)

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษ

สระบุรี เขต 2   

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

"การเขาใจดิจิทัล" ดวยระบบอิเล็คทรอนิกส / สํานักงาน กศน. 

จังหวัดสมุทรสาคร

ครูนายกิตติพงษ         

  เรืองชัยศิวเวท

120
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายกิตติพงษ         

  เรืองชัยศิวเวท

ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฎิสัมพันธ  และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความรวมมือของ 

หนวยปฎิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย



432

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายกิตติพงษ         

  เรืองชัยศิวเวท

ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความรวมมือของ 

หนวยปฎิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของบผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ  การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และ

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฎิ

สัมพันธ

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความรวมมือของ 

หนวยปฎิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษษาปที่ 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher 

(C4T-9) รหัส 63026

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูนายกิตติพงษ         

  เรืองชัยศิวเวท

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

School Level 1)

/ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for 

School Level 2)

/ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การทดสอบความรูในกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตรแหงชาติ พุทธศักราช 2564

/ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย

ครูนายกิตติพงษ         

  เรืองชัยศิวเวท

ตอ

ครูนางสาวปทมพรรณ 

ริ้วเจริญ

121
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ"

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน"

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน"

/ / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

122 นางสาวแววดาว      

 รูเพียร

ครู กิจกรรม CPLC การพัฒนาเทคนิคการสอน

และการใชสื่อสําหรับการสอนออนไลน     

   รุนที่ 1

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

ครูนางสาวปทมพรรณ 

ริ้วเจริญ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการ

เรียนรู : เทคโนโลยี

/ / / / สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

วิทยากรโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน"

/ ศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง

กิจกรรม CPLC การพัฒนาเทคนิคการสอน

และการใชสื่อสําหรับการสอนออนไลน     

   รุนที่ 1

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

วิทยากรโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน"

/ ศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง

123 นางสาวฟองสิริ  

ธรรมธิกูล

ครู

ครูนางสาวแววดาว      

 รูเพียร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

124 นางกัญญา            

 ศรีสะอาดรักษ

ครู อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู

ฐานสมรรถนะ ดาน ICT ป 2564 

วันที่  29 - 30  พฤษภาคม  2564

/ / / มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 

Coding Online for Grade 7-9 Teacher

 (C4T-8) รหัส 63025

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการ

เรียนรู : เทคโนโลยี

/ / / / สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูผูชวยนางสาวธนิดา        

  คําวินิตย

125
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วิทยากรโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน"

/ ศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจาก

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาใชบูรณาการ

เพื่อเปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียน    

  การสอน

/ / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู

ฐานสมรรถนะ ดาน ICT ป 2564 

วันที่  29 - 30  พฤษภาคม  2564

/ / / มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง

วิทยากรโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน"

/ ศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง

ครูผูชวยนางสาวธนิดา        

  คําวินิตย

ตอ

126 นางสาวศศิมน        

 ศรีกุลวงค

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู

ฐานสมรรถนะ ดาน ICT ป 2564 

วันที่  29 - 30  พฤษภาคม  2564

/ / / มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง

วิทยากรโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน"

/ ศึกษาธิการจังหวัด

ลําปาง

128 นางสาวขณิฐภรณ  

พรหมปลูก

ครู การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ การ

สรางหองเรียนออนไลน 2

/ สพฐ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูออนไลน  ครั้ง

ที่ 1/2564 หัวขอแนวทางการขับเคลื่อน

ศูนยครอบครัวพอเพียง ปการศึกษา 2564

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดิโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

127 นางสาวเดนดาว  

ทะนันชัย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพ

ครู และสมรรถภาพความเปนครูสูซุปเปอร

ครูออนไลน

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

การอบรมออนไลนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

สื่อโซเชียลมีเดีย

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

การทดสอบวัดความรู "วิชาศาสตร

พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง"

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

การอบรมออนไลนตามเกณฑหลักสูตร

สงเสริมการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศและ

ดิจิทัลเฝาระวังและใชสื่ออยางสรางสรรค

ในมิติวัฒนธรรม ดวยการเรียนการสอน

ออนไลน ระบบเปด CHULA  MOOC 

รอบที่ 2

/ CHULA MOOC

ครูนางสาวขณิฐภรณ  

พรหมปลูก

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพอยางสรางสรรค ดวย"กิจกรรม 

CPLC การพัฒนาเทคนิคการสอนและการ

ใชสื่อสําหรับการสอนออนไลน" รุนที่ 1

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15 สิงหาคม

 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.การดูแลตนเองเพื่อการเปนผูสูงวัย

สุขภาพดีมีความสุข

/ / CHULA MOOC

2.Beautiful Death  การตายอยางมี

คุณภาพ

/ / CHULA MOOC

3.เรื่องสิ่งแวดลอมเรื่องของเรา:What 

(LOVE) Is In the Air ?

/ / CHULA MOOC

4.Happy Retirement / / CHULA MOOC

ครูนางสาวขณิฐภรณ  

พรหมปลูก

ตอ

ครูนางพจนีย             

 บรรจงพาณิชย
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ / / / / สพป.ชัยภูมิ เขต 3

6.การสรางหองเรียนออนไลน 1และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

/ / / สพฐ.

7.เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

/ / / สพฐ.

8.การจัดกิจกรรมการเรรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคขันและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

/ / / / สพฐ.

9.การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดิโอแบบมีปฎิสัมพันธ

/ / สพฐ.

10.วิชาสาสตรพระราชาและหลักปรั๙ญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

/ / / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

ครูนางพจนีย             

 บรรจงพาณิชย

ตอ



443

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสื่อ

โซเชียลมีเดีย

/ / / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

12.โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ

สรางสรรครูเทาทันโซเชียลมีเดียเครือขาย

กระทิงทาโร

/ / / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

13.หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวังและการใช

สื่อสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA 

 MOOC  รอบที่ 2

/ / / โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

14.กิจกรรม CPLC การพัฒนาเทคนิคการ

สอนและการใชสื่อสําหรับการสอน

ออนไลนรุนที่ 1

สังกัดสพม.ลําปาง 

ลําพูน

ครูนางพจนีย             

 บรรจงพาณิชย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางพจนีย             

 บรรจงพาณิชย

ครู 15.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.คุณครูตนแบบสงเสริมการอานใน

โครงการ 19ป NANMEEBOOKS 

READING CLUB

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

2.กิจกรรม"การสรางชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพอยางสรางสรรคดวย

กระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย"

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

3.ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือ

คิด เพื่อเสริมสรางการคิดเชิงเหตุผลและ

การสื่อสารในชั้นเรียน ปการศึกษา 2563

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

ครูนางสุกัญญา          

 ศรีมหาจริยะพงษ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.แลกเปลี่ยนเรียนรู SHOW & SHARE 

นวัตกรรม CPLC CAR "บุญวาทย 122 ป 

เรียนรู 3R พัฒนา 8C เนน ICT มีนวัตกรรม"

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

5.ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ "ระบบ

สุริยะ"

/ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

ึ6.ผานการทดสอบความรูออนไลนดาน

คอมพิวเตอรกราฟก

/ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครสวรรค

7.ผานการศึกษาอบรมทางไกลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-learning)

/ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

8.ผานการทดสอบความรูเบื้องตนการใช 

Goole Application เพื่อประยุกตใชในชั้น

เรียน

/

ครูนางสุกัญญา          

 ศรีมหาจริยะพงษ

ตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสุกัญญา          

 ศรีมหาจริยะพงษ

ครู 9.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหวางวนัที่ 14 - 

15 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.ปฏิบัติการครูออนไลน ครั้งที่ 1/2564 

หัวขอ แนทางกาขับเคลื่อนศูนยครอบครัว

พอเพียง ปการศึกษา 2564

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

2.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสื่อโซเซียล

มีเดีย

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

3.วิชาศาสตรพระราชาและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

4.การสงเสริมศักยภาพครูและสมรรถภาพ

ความเปนครูสูซุปเปอรครูออนไลน

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

ครูนางเรณู  ตั้งตระกูล131
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  (1)    
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สูตร

  (2)   
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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวังและการใช

สื่อสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA 

 MOOC  รอบที่ 2

/ กระทรวงวัฒนธรรม

6.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครู

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท (5 

ชั่วโมง)

/ Thai Mooc

8.ทดสอบความรู " วันอาสาฬหบูชา และ 

วันเขาพรรษา"

/ สพม.เขตมัธยมศึกษา

พัทลุง

1.การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

/ / ศูนยฝกอบรม 

Experttraining

2.การวัดประเมินผลทักษะดาน Digital 

Literacy

/ / สพม. เขต 42 

(นครสวรรค-อุทัยธานี)

ครูนางเรณู  ตั้งตระกูลตอ

ครูนางกัลยฐิตา          

 ศรัทธาจารุพงศ

132
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  (1)    

 หลัก   
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(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางกัลยฐิตา          

 ศรัทธาจารุพงศ

ครู 3.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวังและการใช

สื่อสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA 

 MOOC  รอบที่ 2

/ กระทรวงวัฒนธรรม

2.เขารวมสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพอยางสรางสรรค ดวย"กิจกรรม 

CPLC การพัฒนาเทคนิคการสอนและการ

ใชสื่อสําหรับการสอนออนไลน" รุนที่ 1

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

ครูนางตรียาพร พิบูลย133
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางตรียาพร พิบูลย ครู 3.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

134 นางนิภา ขันตรี ครู 1."การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติ : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลน แบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน  ณ วันที่ 

19 พฤษภาคม  2564

/ / / สพฐ.
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการครูออนไลน 

ครั้งที่ 1/2564 หัวขอแนวทางการ

ขับเคลื่อนศูนยครอบครัวพอเพียง ป

การศึกษา 2564 โครงการครอบครัว

พอเพียงสูสถานศึกษาและชุมชน ณ วันที่  

19  พฤษภาคม  2564

/ / / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

3."การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติ : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ  ณ 

วันที่  21 พฤษภาคม  2564

/ / / สพฐ.

4.การทดสอบวัดความรูผานระบบออนไลน

 เรื่อง การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) วันที่  22 พฤษภาคม  2564

/ / สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ครูนางนิภา ขันตรีตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม

ศักยภาพครู และสมรรถภาพความเปนครู

สูซุปเปอรครูออนไลน ระหวางวันที่   28 - 

30 พฤษภาคม 2564

/ / / / / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

6.การอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใช

สื่อโซเซียลมีเดีย  โครงการอบรมวิทยากร

กระบวนการสื่อสรางสรรครูเทาทันโซเซียล

มีเดีย เครือขายกระทิงทาโร  วันที่  31 

พฤษภาคม  2564

/ / / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

7.การทดสอบวัดความรู"วิชาศาสตร

พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง" วันที่  31  พฤษภาคม  2564

/ / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

8.การอบรมพัฒนาศักยภาพ รูปแบบ

ออนไลน หัวขอ" 5 เทคนิคพิชิต

ความเครียด วันที่  20 มิถุนายน  2564

/ / / / / เยาวชนพุทธอาสาเพื่อ

สันติภาพ

ครูนางนิภา ขันตรีตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

9.การอบรมพัฒนาศักยภาพ รูปแบบ

ออนไลน หัวขอ"เพิ่มพลังชีวิต พิชิต

ความสําเร็จ" วันที่  27 มิถุนายน  2564

/ / / / เยาวชนพุทธอาสาเพื่อ

สันติภาพ

10.หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่อ

อยางสรางสรรค ในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอนออนไลน ระบบปด CHULA 

 MOOC รอบที่ 2 วันที่  30  มิถุนายน  

2564

/ / / / / กระทรวงวัฒนธรรม

11.การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพอยางสรางสรรค ดวย

กระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  วันที่ 29 

มิถุนายน  2564

/ / โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

ครูนางนิภา ขันตรีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

12.การอบรมพัฒนาศักยภาพ รูปแบบ

ออนไลน หัวขอ "EQ กับความสําเร็จใน

ชีวิต" วันที่  4 กรกฎาคม  2564

/ / / / เยาวชนพุทธอาสาเพื่อ

สันติภาพ

13.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.การใชหองเรียนออนไลน IAD Class 

เปนแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูวิถีใหม

/ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

 วิชาการ (พว.)

2.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสื่อโซเชียล

มีเดีย

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

3.การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

/ สพฐ.

ครูวาที่ร.ต.หญิง         

  กัญณภัทร           

  ชัยกานตกุล

135

ครูนางนิภา ขันตรีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

/ สพฐ.

5.การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิด

/ สพฐ.

6.เกมปเคชัน และการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

สพฐ.

7.การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดิโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

8.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

ครูวาที่ร.ต.หญิง         

  กัญณภัทร           

  ชัยกานตกุล

135
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา  14

 MAY  2021

/ CHULA  MOOC

2.หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวังและการใช

สื่อสรางสรรคในมิติวัฒนธรรมดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA 

 MOOC  รอบที่ 2

/ กระทรวงวัฒนธรรม

3.การทดสอบความรูดวยระบบออนไลน

เรื่องกฏหมายในชีวิตประจําวันเนื่องในวัน

รพี ประจําป 2564

/ โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

136 นางสุภาวรรณ        

 ตันจันทร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริท

ศักยภาพครูและสมรรถนะความเปนครูสู

ซุปเปอรครูออนไลน โครงการอบรมวิทยากร

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

2.กระบวนการสื่อสรางสรรคเทาทัน

โซเชียลมีเดีย เครือขายกระทิงทาโร

3.วิชาศาสตรพระราชาและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

/ / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

4.ความรูเบื้องตนเกียวกับการใชโซเชียล

มีเดีย

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง
5.การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิขา

ชีพอยางสรางสรรค ดวยกระบวนการวิจัย

ปฏิบัติในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

6.สงเสรมการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ

และดิจัทัลเฝาระวังและใชสื่ออยาง

สรางสรรค

/ กระทรวงวัฒนธรรม

ครูนางสุมาลี งิ้วงาม137
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

137 นางสุมาลี งิ้วงาม ครู 7.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.ประวัติศาสตรยุโรป European History 

(6 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา วันที่ 17 

พฤษภาคม 2564

/ Thai MOOC

2.นเรศวรศึกษา (10 ชั่วโมงการเรียนรู) 

พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

/ Thai MOOC

3.ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิง

นวัตกรรม (6 ชั่วโมงการเรียนรู) วันที่ 17 

พฤษภาคม 2564

/ √ Thai MOOC

ครูนางผองพรรณ  เดชมี138
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  (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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการครูออนไลน 

ครั้งที่ 1/2564 หัวขอแนวทางการ

ขับเคลื่อนศูนยครอบครัวพอเพียง ป

การศึกษา 2564 โครงการครอบครัว

พอเพียงสูสถานศึกษาและชุมชน ณ วันที่  

19  พฤษภาคม  2564

/ / / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

5.หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่อ

อยางสรางสรรค ในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอน ออนไลน ระบบปด CHULA 

 MOOC รอบที่ 2 วันที่  30  มิถุนายน  

2564

/ / / / / กระทรวงวัฒนธรรม

6.การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม

ศักยภาพครู และสมรรถภาพความเปนครู

สูซุปเปอรครูออนไลน ระหวางวันที่   28 - 

30 พฤษภาคม 2564

/ / / / / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

ครูนางผองพรรณ  เดชมีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางผองพรรณ  เดชมี ครู 7.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.ประวัติศาสตรยุโรป European History 

(6 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา วันที่ 1 

พฤษภาคม 2564

/ Thai MOOC

2.นเรศวรศึกษา (10 ชั่วโมงการเรียนรู) 

พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

/ Thai MOOC

ครูนางวาสนา เถาปญญา139
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.การพัฒนาทางไกลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (HRD:e-learning) หมวด

การพัฒนาทักษะ (Skill Development) 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชา การใช Microsoft Excel เพื่อการ

บริหารขอมูล (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 

ชั่วโมง) วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

/ สํานักงาน ก.พ.

4.การพัฒนาทางไกลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (HRD:e-learning) หมวด

การพัฒนาทักษะ (Skill Development) 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชา ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอรเน็ต

และการปฏิบัติตนสําหรับขาราชการยุค

ดิจิตอล (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง) 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

/ สํานักงาน ก.พ.

ครูนางวาสนา เถาปญญาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.การพัฒนาทางไกลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (HRD:e-learning) หมวด

การพัฒนาสมรรถนะหลักของขาราชการพล

เรือน (Core Competency 

Development) การมุงผลสัมฤทธิ์ วิชา 

ความเชื่อมั่นในตนเอง (รวมระยะเวลา

ทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง) วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

/ สํานักงาน ก.พ.

6."การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร"ู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน (6 ชั่วโมง

การเรียนรู) วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางวาสนา เถาปญญาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7."การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวิดิโอออนไลน และ

หองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ (6 ชั่วโมงการเรียนรู) วันที่ 21

 พฤษภาคม 2564

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

Homeschool (6 ชั่วโมงการเรียนรู) 

พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 24 

พฤษภาคม 2564

/ Thai MOOC

9.การแปรรูปอาหาร (6 ชั่วโมงการเรียนรู)

 พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 24 

พฤษภาคม 2564

/ Thai MOOC

ครูนางวาสนา เถาปญญาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10.กสิกรรมธรรมชาติ Natural 

agriculture (10 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนา

รายวิชาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

/ Thai MOOC

11.อาเซียนศึกษา ASEAN Studies (6 

ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 24

 พฤษภาคม 2564

/ Thai MOOC

12.พืชพรรณสําหรับการออกแบบสวนและ

สภาพแวดลอม (10 ชั่วโมงการเรียนรู) 

พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

/ Thai MOOC

ครูนางวาสนา เถาปญญาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

13.การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม

ศักยภาพครู และสมรรถภาพความเปนครู

สูซุปเปอรครูออนไลน โครงการอบรม

วิทยากรกระบวนการสื่อสรางสรรครูเทาทัน

โซเชียลมีเดีย เครือขายกระทิงทาโร 

ระหวางวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2564 

ใหไว ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

14.หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่อ

อยางสรางสรรค ในมิติวัฒนธรรม ดวย

วิธีการเรียนการสอนออนไลนระบบเปด 

CHULA MOOC รอบที่ 2 ใหไว ณ วันที่ 

30 พฤษภาคม 2564

/ กระทรวงวัฒนธรรม

ครูนางวาสนา เถาปญญาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

15.การพัฒนาสภาพแวดลอมในสังคมแหง

การเรียนรูยุคใหม (6 ชั่วโมงการเรียนรู) 

พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

/ Thai MOOC

16.ทักษะการเรียนรู (45 ชั่วโมงการเรียนรู)

 พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

/ Thai MOOC

17.ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม (10 ชั่วโมง

การเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 5 กรกฎาคม 

2564

/ Thai MOOC

18.สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 

(5 ชั่วโมงการเรียนรู) ดําเนินการสอนโดย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 5 กรกฎาคม 

2564

/ Thai MOOC

ครูนางวาสนา เถาปญญาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

19.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู (30 ชั่วโมงการเรียนรู) 

พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

/ Thai MOOC

20.นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุบัติใหมทางการศึกษา (10 ชั่วโมงการ

เรียนรู) พัฒนารายวิชาโดยมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

/ Thai MOOC

21.Online Classroom หองเรียนยุคใหม 

(6 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 

กรกฎาคม 2564

/ Thai MOOC

ครูนางวาสนา เถาปญญาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

22.วิธีการสอนโดยใชเทคโนโลยีอุบัติใหม

เปนฐานสําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

(10 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 5 กรกฎาคม 

2564

/ Thai MOOC

23.เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู (12 ชั่วโมง

การเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 5 กรกฎาคม 

2564

/ Thai MOOC

24.มนุษยกับสิ่งแวดลอม (12 ชั่วโมงการ

เรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

/ Thai MOOC

ครูนางวาสนา เถาปญญาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางวาสนา เถาปญญา ครู 25.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.การสรางชุมชนแหงการเรียนรทาง

วิชาชีพอยางสรางสรรค  ดวย

กระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน 

โรงเรียนบญวาทยวิทยาลัย

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

2.การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Best  Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม

ศักยภาพครู และสมรรถภาพความเปนครู

สูซุบเปอรครูออนไลน โครงการอบรม

วิทยากรกระบวนการสื่อสรางสรรครูเทาทั้น

โซเซียลมีเดีย  เครือขายกระทิงทาโร

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

ครูนางจําเนียร พุฒมาเล140
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.วิชาศาสตรพระราชาและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

5.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสื่อโซเชียล

มีเดีย

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

6.สงเสริมการรูเทาทันสื่อ  สารสนเทศ 

และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่ออยาง

สรางสรรค

/ กระทรวงวัฒนธรรม

7.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

141 นางฆัสรากร วงคไชย ครู 1.ผานการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย

ในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส

/ สพฐ + พฐมุลนิธิศุภ

นิมิตแหงประเทศไทย

ครูนางจําเนียร พุฒมาเลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.ผานการพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนา

สมรรถนะครูมืออาชีพดานการจัดการ

เรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอกชั้น

เรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน

/ คุรุสภา

3.การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบ

ไ 

/ สพม. ลําปาง ลําพูน

4.ผานการอบรมออนไลนตามเกณฑ 

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเผาระวัง และใชสื่อ

อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHUA 

MOOC รอบที่ 2

/ กระทรวงวัฒนธรรม

5.อบรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ / สพม. ลําปาง ลําพูน

6.การเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 

6/2564

/ คลังจังหวัดลําปาง

ครูนางฆัสรากร วงคไชยตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7.สิ่งแวดลอม เรื่องของเรา : What (Love)

 is in the air ?

/ CHULA MOOC

8.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน

และการสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

/ สพฐ.

2.การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ การ

สรางหองเรียนออนไลน 2

/ สพฐ.

3.เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

/ สพฐ.

ครูนางฆัสรากร วงคไชยตอ

ครูนางพิมพใจ           

 แสนใจยา

142
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการครูออนไลน  

ครั้งที่ 1/2564 หัวขอแนวทางการ

ขับเคลื่อนศูนยครอบครัวพอเพียง ป

การศึกษา 2564

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

5.การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิปเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

/ สพฐ.

6.การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดิโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

7.การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม

ศักยภาพครู และสมรรถภาพความเปนครู

สูซุปเปอรครูออนไลน

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

8.การทดสอบวัดความรู "วิชาศาสตร

พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง"

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

ครูนางพิมพใจ           

 แสนใจยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

9.การอบรมออนไลนตามเกณฑหลักสูตร

สงเสริมการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ  และ

ดิจิทัลเฝาระวัง  และใชสื่ออยางสรางสรรค

/ CHULA MOOC

10.ในมิติวัฒนธรรม ดวยการเรียนการสอน

ออนไลนระบบเปด CHULA  MOOC รอบ

ที่ 2

11.ไดเขารวมสรางชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพอยางสรางสรรค ดวย"กิจกรรม

 CPLC การพัฒนาเทคนิคการสอนและการ

ใช

/ โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

12.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

ครูนางพิมพใจ           

 แสนใจยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนา

สมรรถนะครูมืออาชีพ ดานการจัดการ

เรียนรูครูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอก

ชั้นเรียนและเทคโนโลยี   14  ม.ิย.64

/ / / / / / สพฐ.

2.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก / / โรงเรียนสันกําแพง

3.ความรูพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา / / / โรงเรียนวัดพระบาท

อุดม

4.ศาสนาเปรียบเทียบ / / / โรงเรียนวัดพระบาท

อุดม

4.การคัดแยกขยะมูลฝอย / / ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมจังหวัด

รอยเอ็ด

5.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / สํานักงาน กศน.

จังหวัดสมุทรสาคร

6.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแขงขันโอเล็มปก

เกมส

/ โรงเรียนราชวินิต

ครูนายวุฒิกรณ  ปนแกว143
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7.โควิดและระบาดวิทยา / / มหาวิทยาลัยเกษตร    

 ศาสตร

8.อาเซียน / / โรงเรียนราชวินิต

9.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

144 นางสาวรัตติกาล  

ราชจริต

ครู 1.โครงการอบรม "ความรูเกี่ยวกับบําเหน็ด

บํานาญและวิธีการขอรับบําเหน็จบํานาญ" 

สํารวจเจาหนาที่ของสวนราชการ วันที่ 12

 กรกฏาคม 2564

/

ครูนายวุฒิกรณ   ปนแกวตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวรัตติกาล  

ราชจริต

ครู 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.แบบทดสอบความรู รายวิชาสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

√ โรงเรียนบานหาดจิก 

สพป.ระนอง

2.“เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน” ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกสโดย ศูนยวิทยาศาสตร

และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ด

ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

3.เรื่อง Google Apps For Education / หองสมุดประชาชน

อําเภอหนองหญาปลอง

4.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู

/ คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัย

กําแพงเพชร

ครูอัตราจางนางสาวไอลดา       

  ศรีแสง

145
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวไอลดา       

  ศรีแสง

ครูอัตราจาง 5.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการรูปแบบ

ออนไลน

/ / / / / / สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2.การอบรมการจัดดารเรียนโดยใชโครงงาน

เปนฐาน PBL

/ / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถาม

ศึกษา เลย เขต 1

3.วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา "วัน

อาสาฬบูชา"

/ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและตามอัธยาศัย

 จังหวัดลําพูน

4.วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา / โรงเรียนบานบางเลน

ครูอัตราจางนายชลิต              

  ปญญาเหล็ก

146
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.การทดสอบออนไลน เรื่องวันละพี / โรงเรียนเบญจมราช

รังสฤษฏิ์

6.ผานการทดสอบความรูเรื่อง วันแม

แหงชาติ

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถาม

ศึกษาสิงหบุรี

7.ตอบคําถามกิจกรรมวันผาผูกคอลูกเสือ / / สโมสรลูกเสือราชาธิราช

8.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

147 นางสาวกุลธิดา นันตี ครูอัตราจาง 1.การทดสอบวัดความรูดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสโครงการสงเสริมการอาน

ผานสื่อออนไลนเรื่อง Google Appy for 

Education

/ กศน.อําเภอหนอง

หญาปลอง

ครูอัตราจางนายชลิต              

  ปญญาเหล็ก

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.การทดสอบออนไลนเรื่อง ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู

/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงแพชร

3.การทดสอบความรูเกี่ยวกับ 

"เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน"ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

/ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

4.การทดสอบความรู โดยใชระบบออนไลน

แบบทดสอบออนไลน รายวิชาสังคมศึกษา

 ศาสนาและวัฒนธรรม

/ โรงเรียนบานหาดจิก 

สพป.ระนอง

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

148 นางสาววิภาดา       

 มะโนสาร

ครูอัตราจาง 1. วิทยากรกระบวนการสื่อสรางสรรค

รูเทาทันโซเซียลมีเดีย เครือขายกระทิงทาโร

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

ครูอัตราจางนางสาวกุลธิดา นันตี147
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2. วิชาศาสตรพระราขาและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสื่อ

โซเชียลมีเดีย

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

4. แนวทางการขับเคลื่อนศูนยครอบครัว

พอเพียง ปการศึกษา 2564

/ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

5. หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และการใช

สื่ออยางสรางสรรค ในมิติวัฒนธรรม ดวย

การเรียนการสอนออนไลนระบบเปด

/ CHULA MOOC

6. เพิ่มพลังชีวิต พิชิตความสําเร็จ / เครือขายเยาวชนพุทธ

อาสา

7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา / Thai Mooc

8. หลักพุทธธรรม / Thai Mooc

9. ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม / Thai Mooc

10. Online Classroom / Thai Mooc

ครูอัตราจางนางสาววิภาดา       

 มะโนสาร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11. กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา / เครือขายเยาวชนพุทธ

อาสา

12. มนุษยกับสิ่งแวดลอม / Thai Mooc

13. การดูแลผูสูงอายุแบบองครวม / Thai Mooc

14.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวนัที่ 14 - 15

 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.

149 นางสาวพัชรา   ทากูล ครูอัตราจาง 1.การพัฒนาทางไกลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (HRD:e-learning) หมวด

การพัฒนาทักษะ (Skill Development) 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชา การใช Microsoft Excel เพื่อการ

บริหารขอมูล (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 

ชั่วโมง) วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

/ / สํานักงาน ก.พ.

ครูอัตราจางนางสาววิภาดา       

 มะโนสาร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.การพัฒนาทางไกลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (HRD:e-learning) หมวด

การพัฒนาทักษะ (Skill Development) 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศวิชา

 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอรเน็ตและ

การปฏิบัติตนสําหรับขาราชการยุคดิจิตอล 

(รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง) วันที่ 5 

พฤษภาคม 2564

/ / สํานักงาน ก.พ.

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการครูออนไลน 

ครั้งที่ 1/2564 หัวขอ แนวทางการ

ขับเคลื่อนศูนยครอบครัวพอเพียง ปการศึ

การ 2564 โครงการครอบครัวพอเพียงสู

สถานศึกษาและชุมชน วันที่ 19 พฤษภาคม

 2564

/ / / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

ครูอัตราจางนางสาวพัชรา ทากูลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.การแปรรูปอาหาร (6 ชั่วโมงการเรียนรู)

 พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 20 

พฤษภาคม 2564

/ Thai MOOC

5."การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวิดิโอออนไลน และ

หองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ (6 ชั่วโมงการเรียนรู) วันที่ 21

 พฤษภาคม 2564

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม

ศักยภาพครู และสมรรถภาพความเปนครู

สูซุปเปอรครูออนไลน ระหวางวันที่   28 - 

30 พฤษภาคม 2564

/ / / / / มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

ครูอัตราจางนางสาวพัชรา ทากูลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7.หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่อ

อยางสรางสรรค ในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอน ออนไลน ระบบปด CHULA 

 MOOC รอบที่ 2 วันที่  30  มิถุนายน  

2564

/ / / / / กระทรวงวัฒนธรรม

8.มนุษยกับสิ่งแวดลอม (12 ชั่วโมงการ

เรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วันที่ 10 สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

9.กสิกรรมธรรมชาติ Natural agriculture

 (10 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่

 10 สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

ครูอัตราจางนางสาวพัชรา ทากูลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10.หลักพุทธธรรม Buddhist Principles 

(6 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 10 

สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

11.เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู (12 ชั่วโมง

การเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 10 สิงหาคม 

2564

/ Thai MOOC

12.พืชพรรณสําหรับการออกแบบสวนและ

สภาพแวดลอม (10 ชั่วโมงการเรียนรู) 

พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

ครูอัตราจางนางสาวพัชรา ทากูลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

13.สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 

(5 ชั่วโมงการเรียนรู) ดําเนินการสอนโดย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 10 สิงหาคม 

2564

/ Thai MOOC

14.การพัฒนาสภาพแวดลอมในสังคมแหง

การเรียนรูยุคใหม (6 ชั่วโมงการเรียนรู) 

พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

15.ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม (10 ชั่วโมง

การเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 10สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

16.ประวัติศาสตรยุโรป European 

History (6 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนา

รายวิชาโดย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

ครูอัตราจางนางสาวพัชรา ทากูลตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

17.นเรศวรศึกษา (10 ชั่วโมงการเรียนรู) 

พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

18.ทักษะการเรียนรู (45 ชั่วโมงการเรียนรู)

 พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน

 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

19.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู (30 ชั่วโมงการเรียนรู) 

พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

20.นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุบัติใหมทางการศึกษา (10 ชั่วโมงการ

เรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 10 สิงหาคม 

2564

/ Thai MOOC

ครูอัตราจางนางสาวพัชรา ทากูลตอ



488

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

21.Online Classroom หองเรียนยุคใหม 

(6 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 10 

สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

22.วิธีการสอนโดยใชเทคโนโลยีอุบัติใหม

เปนฐานสําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

(10 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนารายวิชาโดย 

มข. วันที่ 10 สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

23.เครื่องมือออนไลนเพื่อการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 (7 ชั่วโมงการเรียนรู) พัฒนา

รายวิชาโดย มหาวิทยาลัยลักษณ วันที่ 10 

สิงหาคม 2564

/ Thai MOOC

ครูอัตราจางนางสาวพัชรา ทากูลตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวพัชรา ทากูล ครูอัตราจาง 24.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหวางวนัที่ 14 - 

15 สิงหาคม 2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / สพฐ.
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อยางตอเนื่อง

1.เรื่องเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “การ

จัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน” 

และประชุมใหญ  สามัญประจําป  2562 

(ครั้งที่ 49)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.การประชุมและเปนคณะกรรมการนิเทศ

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของรอง

ผูอํานวยการ

 สพม.ลําปาง ลําพูน

4.เพื่อเขารวมประชุมชี้แจงโครงการ  

Innovations For Thai Education 

(IFTE)  นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

การศึกษาไทย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายบรรจง            

 สอนสมบูรณ

1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.เพื่อเขารวมประชุมเตรียมความพรอม

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

6.ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

7.เพื่อเขารวมรับมอบประกาศเกียรติคุณใน

วันขาราชการพลเรือนดีเดน  ประจําป  

2564

 ศูนยราชการจังหวัด

ลําปาง

8.เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ของครู  และบุคลากรทางการศึกษาดาน

การจัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

9.เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ

เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

10.เพื่อประชุมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร 

ประจําปการศึกษา 2564

 ศูนยการฝกนักศึกษา

วิชาทหาร มณฑล

ทหารบกที่ 32

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายบรรจง            

 สอนสมบูรณ

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11.เพื่อติดตอการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 วิทยาลัยสารพัดชาง

ลําปาง

12.เพื่อเขารวมประชุมวางแผนและ

วิเคราะหผลการดําเนินงานของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

 หองประชุมปนเจิง  

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

13.เพื่อเขารวมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่

เพื่อสาธารณประโยชนเพื่อ

สาธารณประโยชนและปรับปรุงภูมิทัศน

 องคการบริหารสวน

จังหวัดลําปาง

14.เพื่อเขารวมประชุมผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนเถินวิทยา

15.เพื่อเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

นวัตกรรมดวยกระบวนการวิจัย  สําหรับ

สถานศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

16.เพื่อเขารวมประชุมคณะกรรมการสห

วิทยาเขตบุญวาทย

 โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายบรรจง            

 สอนสมบูรณ

ตอ



493

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

17.เพื่อเขารวมประชุมวิสามัญศูนยพัฒนา

วิชาการจังหวัดลําปาง (8  ศูนย)

 หองเกียรติยศ  

โรงเรียนบุญวาทย

วิทยาลัย

18.เพื่อติดตอผูบังคับการศูนยการฝก

นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32  

เรื่องการจัดสรรยอดนักศึกษาวิชาทหาร  ป

 2564

 ศูนยการฝกนักศึกษา

วิชาทหารมณฑล

ทหารบกที่ 32

19.เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง

ประเทศไทย

 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

เขลางคนคร

20.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2 นายวิชัย  วงคไชย ครูชํานาญ

การพิเศษ

1.วิทยากรการจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับการประเมินผลงาน ว.21

 โรงเรียนบานออน

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายบรรจง            

 สอนสมบูรณ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ

เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

3.เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (การ

ประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  

Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย

พัฒนาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

(จังหวัดลําปาง)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายวิชัย  วงคไชยตอ

ครูชํานาญการนายเกรียงศักดิ์  

จําปาอูป

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ของครู  และบุคลากรทางการศึกษาดาน

การจัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

4.ผานการอบรมออนไลนตามเกณฑหลัก

สุตรสงเสริมการรุเทาทันสื่อสารสนเทศ 

และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่ออยาง

สรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวยการเรียน

การสอนออนไลนระบบเปด CHULA 

MOOC รอบที่ 2

 กระทรวงวัฒนธรรม

ครูชํานาญการนายเกรียงศักดิ์  

จําปาอูป

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายเกรียงศักดิ์  

จําปาอูป

ครูชํานาญการ 5.ผานการอบรมออนไลน "การจัดการ

เรียนการสอนออนไลนยุกตปกติใหม: 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู 

หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายเกรียงศักดิ์  

จําปาอูป

ครูชํานาญการ 6.ผานการอบรมออนไลน "การจัดการ

เรียนการสอนออนไลนยุกตปกติใหม: 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู 

หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวย

สื่อวิดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดาน

ดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7.ผานการอบรมออนไลน "การจัดการ

เรียนการสอนออนไลนยุกตปกติใหม: 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู 

หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่นและการวัด

และประเมิสําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

8.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 โรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ

นายเกรียงศักดิ์  

จําปาอูป

ตอ ครูชํานาญการ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

9.เขารวมอบรมโครงการ Good Food For

 All กินด-ีอยูดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่

ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช

(cruelty-free,plant-based diet) ครั้งที่ 2

 สํานังานคณะ

กรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน รวมกับ

บริษัทคะตะลิสต จํากัด

10.อบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวีการประเมินตําแหนง

การเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงในการ

พัฒนางาน(PERFORMANCE 

AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต1

11.เพื่อเขารวมประชุมวางแผนและ

วิเคราะหผลการดําเนินงานของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

ครูชํานาญการนายเกรียงศักดิ์  

จําปาอูป

ตอ



500

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายเกรียงศักดิ์  

จําปาอูป

ครูชํานาญการ เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เพื่อเขารวมฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ

สามัญรุนใหญ  ขั้นความรูชั้นสูง S.S.A.T.C

 คายลูกเสือจังหวัด

ลําปาง

2.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขม  ตําแหนงครูผูชวย  

ประจําป  2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร

อาชีพที่เหมาะสม  นําสูการปฏิบัติของ

สถานศึกษาที่เขารวมโครงการฯ  ในป

การศึกษา  2564

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

ครูผูชวยนายรัตนวัชร         

บุญลิขิตไชยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.เขารับการตรวจลูกเสือขั้นที่ 5  ลูกเสือ

สามัญรุนใหญ

 สํานักงานลูกเสือ

จังหวัดลําปาง

6.เขารวมแสดงผลงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(การประกวดผลการปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best  Practice) สื่อและ

นวัตกรรมในระบบออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

7.การเพื่อรับการประเมินลูกเสือขั้นที่ 5  

ลูกเสือสามัญรุนใหญ

 สํานักงานลูกเสือ

จังหวัดลําปาง

8.เพื่อเขารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการ

จัดการเรียนการสอนการใชโปรแกรม  

Autocape

 วิทยาลัยสารพัดชาง

ลําปาง

9.เพื่อเขารวมอบรมการใชงานโปรแกรม  

AOTO CAD

 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

ครูผูชวยนายรัตนวัชร         

บุญลิขิตไชยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10.เพื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติ  “การ

รับมือกับภัยคุกคามดวยระบบการดูแลและ

ชวยเหลือนักเรียนภายใตโครงการ

ขับเคลื่อนภารกิจและชวยเหลือเด็ก

นักเรียนภาคเหนือ”

 หองประชุมวังธาร  

โรงแรมรีเจนทลอรด

11.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

5 นางธนิตา สูงติวงศ ครูชํานาญ

การพิเศษ

1.เพื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

บรรณาธิการกิจขอสอบมาตรฐานยกระดับ

คุณภาพผูเรียน (EDIT)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนายรัตนวัชร         

บุญลิขิตไชยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.เขารวมประชุมกับคณะกรรมการผูดําเดิน

งานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการเรียนรูครูผูสอนภาษาตางประเทศ  

สังกัด  สพม.35  แบบเนนงานปฏิบัติ 

(Task Based Learning) เพื่อคัดเลือก

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.เปนวิทยากรอบรมโครงการพัฒนา

นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู  ของครู

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

 สพม.ลําปาง ลําพูน

4.เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ

เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

5.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

นางธนิตา สูงติวงศตอ ครูชํานาญ

การพิเศษ
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  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.เพื่อเขารวมเปนวิทยากรใหการฝกอบรม

ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญและบุคลากร

ทางการลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง 

(S.S.A.T.C.) รุนที่ 1 / 2563

 คายลูกเสือโรงเรียน
หางฉัตรวิทยา

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซอมความ

เขาใจในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1  

เมษายน  2564 )

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.เพื่อเขารวมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่

เพื่อสาธารณประโยชนเพื่อ

สาธารณประโยชนและปรับปรุงภูมิทัศน

 องคการบริหารสวน

จังหวัดลําปาง

4.ทดสอบความความรู รอบรูสุขอนามัยใน

โรงเรียน เรื่องรองรับสถานการณ COVID -

19

 โรงเรียนลําทับประชานุ

เคราะห

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายฐิติ  นครสุวรรณ6
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.ทดสอบความความรู การพัฒนา

บุคลิกภาพคนทํางาน ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษา รอยเอ็ด

6.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เขารวมประชุมหลักสูตรทวิศึกษา / 

หลักสูตรวิชาชีพสาขาตางๆ

 วิทยาลัยสารพัดชาง

2.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

สถานศึกษาในตําแหนงรองผูอํานวยการ

สถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งประจําป  

2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายฐิติ  นครสุวรรณตอ

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายอดิศร  โยธา7
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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา
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สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ

ประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  

Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

4.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เพื่อเขารวมประชุมหลักสูตรทวิศึกษา / 

หลักสูตรวิชาชีพสาขา

 วิทยาลัยสารพัดชาง

2.เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ

ประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  

Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายสมพงษ           

 อินตะเสน

8

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายอดิศร  โยธาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.เพื่อเขารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการ

จัดการเรียนการสอนการใชโปรแกรม  

Autocape

 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

4.เพื่อติดตอการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 วิทยาลัยสารพัดชาง

ลําปาง

5.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เพื่อเขารวมอบรมหลักสูตรวัยรุนและ

เยาวชนจังหวัดลําปาง

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขม  ตําแหนงครูผูชวย  

ประจําป  2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายสมพงษ           

 อินตะเสน

ตอ

ครูผูชวยนางสาวภัชษนัญฑ 

พรมเกษา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.การจัดอบรมพัฒนาเสริมสรางศักยภาพ

แกนนําเครือขาย/ชมรม/สมาชิก TO BE 

NUMBER ONE ในชุมชน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

5.เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ของครู  และบุคลากรทางการศึกษาดาน

การจัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

6.เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ

เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

7.เขารวมการอบรมและผานการทดสอบ

วัดและประเมินผลดวยระบบออนไลน

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

8.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

9.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

นางสาวภัชษนัญฑ 

พรมเกษา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู หัวขอ 1,2

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

11.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลน

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

1/.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

13.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู หัวขอ เสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยใชวิดิโอออนไลน

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

ครูผูชวยนางสาวภัชษนัญฑ 

พรมเกษา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

สาระการเรียนรู : เทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

4.ผานการอบรมเรื่อง การออกแบบสื่อให

โดนใจดวย CANVA

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

5.ผานการอบรมเรื่อง การพัฒนาวิดีโอการ

สอนดวย FlipGrid

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

11 นายพินิจ  ตาจีน ครูชํานาญการ 1.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

10 นางชรินรัตน สิขิวัฒน ครูชํานาญการ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายพินิจ  ตาจีน ครูชํานาญการ 2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ

ประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  

Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

3.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

13 นางสาวอธิฐาน    

ปนงาม

ครูชํานาญการ 1.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

12 นางสาวภัทิรา        

 กาวินันท

ครูชํานาญการ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอธิฐาน    

ปนงาม

ครูชํานาญการ 2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการ

จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

3.เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ

เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

4.เพื่อเขารวมประชุมวางแผนและ

วิเคราะหผลการดําเนินงานของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

 หองประชุมปนเจิง  

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

ครูชํานาญการนางสาวอาทิติพร 

แสนจักร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.เพื่อเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

นวัตกรรมดวยกระบวนการวิจัย  สําหรับ

สถานศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

6.ไดไดผานการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในยุค new 

Normal จํานวน 6 ชั่วโมง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

7.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

8.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

15 นางสาวดานุมาศ    

ทิยาว

ครูชํานาญการ 1.เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ของครู  และบุคลากรทางการศึกษาดาน

การจัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

ครูชํานาญการนางสาวอาทิติพร 

แสนจักร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.โครงการ Ghost of กินดีอยูดี  สพม.ลําปาง ลําพูน

4.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหมมุมมองของผูบริหารและนักวิชาการ

และระดับครู

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ

ประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  

Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

2.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหมมุมมองของผูบริหารและนักวิชาการ

และระดับครู

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวนภัสรา 

นัดดากุล

16

ครูชํานาญการนางสาวดานุมาศ    

ทิยาว

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.ผานการอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3 Coding Online Grade 7-9 

Teacher (C4T-8)

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

3.ผานการอบรม เรื่อง การแนะแนว

เบื้องตนสําหรับครูที่ปรึกษาระดับ

มัธยมศึกษา

 คณะศิลปศาสตร(วัง

นางเลิ้ง) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

4.อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวนภัสรา 

นัดดากุล

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

16 นางสาวนภัสรา 

นัดดากุล

ครู 5.ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการ และครู” หัวขอการสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ ศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

1.อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

18 นางวาทิณี ทาวใจยา ครู 1.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webiner 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม

สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

17 นางพนารุง ดุลยธรรม ครู
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  (1)    

 หลัก   

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การอบรมออนไลน การจัดการการเรียน

การสอนยุคปกติใหม เรื่องการสงเสริม

ศักยภาพ การเรียนรูโดยใชวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานโดยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

2.การอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงศักยภาพปฏิบัติงาน

สพม.ลําปาง ลําพูน

3.การเขาอบรมและ ผานการทดสอบวัด

และประเมินผลดวยระบบออนไลนกินดีอยู

ดีการอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพืช

สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางวาทิณี ทาวใจยาตอ

ครูนางอัมไพพรรณ 

ไวทยเวทย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางอัมไพพรรณ 

ไวทยเวทย

ครู 4.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขม  ตําแหนงครูผูชวย  

ประจําป  2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.ผานการเรียนออนไลนตามเกณฑการ

วัดผลในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 10 ชั่วโมง

 มหาวิทยาลัยพะเยา

4.ผานการเรียนออนไลนตามเกณฑการ

วัดผลในรายวิชาเทคนิคการจัดการเรียนรู 

12 ชั่วโมง

 มหาวิทยาลัยศิลปกร

ครูนางสาวกิติวรา       

  เมืองมูล

20
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวกิติวรา       

  เมืองมูล

ครู 5.ผานการเรียนออนไลนตามเกณฑการ

วัดผลในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุน 

5 ชั่วโมง

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

1.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.การอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงศักยภาพปฏิบัติงาน

สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เพื่อเขารวมอบรมการใช  Program  

ขอสอบระบบ  Online

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.การอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงศักยภาพปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนายพรชัย  ศรีวิชัย22

21 นางสาวเวธกา      

ขันติพงษ

ครูผูชวย
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.ผานการอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการ

เรียนรูเพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา

 : การพัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในสอนเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน”

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

4.ผานการอบรมหลักสูตรการลดความ

เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

5.ผานการอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูประถมศึกษาที่

 1-3 Coding Online Grade 1-3 

Teacher (C4T-6)

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนายพรชัย  ศรีวิชัยตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6.ผานการอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูประถมศึกษา

ปที่ 4-6 Coding Online Grade 4-6 

Teacher (C4T-7)

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

7.ผานการอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3 Coding Online Grade 7-9 

Teacher (C4T-8)

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

8.ผานการอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6 Coding Online Grade 10-13 

Teacher (C4T-9)

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนายพรชัย  ศรีวิชัยตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

9.ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการ และครู” หัวขอการสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

10.ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการ และครู” หัวขอการจัด

กิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนวคิดแก

มิฟเคชั่นและการวัดและประเมินสําหรับ

การเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

นายพรชัย  ศรีวิชัยตอ ครูผูชวย
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11.ผานการอบรมการทดสอบความรู 

“นิทรรศการเทิดพระเกียรติ แบบออนไลน

พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ พระองค

เจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพร

เขตอุดมศักดิ์

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

12.ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการ และครู” หัวขอการจัด

กิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนวคิดแก

มิฟเคชั่นและการวัดและประเมินสําหรับ

การเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

13.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม

ความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตําแหนง

ครูผูชวย  ประจําป  2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนายพรชัย  ศรีวิชัยตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.เพื่อเขารวมอบรมการใชงานโปรแกรม  

AOTO CAD


วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

2.เพื่อเขารวมการฝกทบทวนผูกํากับ  

นักศึกษาวิชาทหาร

 ศูนยการฝกนักศึกษา

วิชาทหาร  มณฑล

ทหารบกที่  32

3.อบรมขยายผลองคความรูทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.ไดเขารวมประชุมสัมมนาออนไลน 

Green Learning Society



2.ไดเขารวมโครงการสงเสริมสถานศึกษา

และประชาสารความรวมมือกับหนวยงาน

ตนสังกัดเพื่อสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกภายใตสถานการณ covid-19 

ประจําป



ครูผูชวยนายอชิรวิษศ    

เหลืองวัฒนะโชติ

ตอ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายเสนห  ชุมแสน23
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

4.อบรมขยายผลองคความรูทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เพื่อเขารวมประชุมชี้แจงโครงการ  

Innovations For Thai Education 

(IFTE)นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

การศึกษาไทย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

2.เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ของครู และบุคลากรทางการศึกษาดาน

การจัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

3.เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ

เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายเสนห  ชุมแสนตอ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางเพ็ญศรี  รุงฉัตร24
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คุณธรรม 
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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ

ประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  

Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

5.เพื่อเขารวมประชุมวางแผนและ

วิเคราะหผลการดําเนินงานของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

 หองประชุมปนเจิง  

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

6.เพื่อประชุมเปลี่ยนแปลงกําหนดการ

ประชุมซักซอมความเขาใจ  (ว.89)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

7.เพื่อเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

นวัตกรรมดวยกระบวนการวิจัย  สําหรับ

สถานศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางเพ็ญศรี  รุงฉัตรตอ
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(7) 
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

8.การอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงศักยภาพปฏิบัติงาน

สพม.ลําปาง ลําพูน

9.อบรมขยายผลองคความรูทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

10.ผานการอบรมหลักสูตรการลดความ

เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

1.เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ

เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

2.อบรมขยายผลองคความรูทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

นางเพ็ญศรี  รุงฉัตรตอ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางอรพิน          

ควรสุวรรณ

25

ครูชํานาญ

การพิเศษ
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการ และครู” หัวขอการสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

5.ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการ และครู” หัวขอการจัด

กิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนวคิดแก

มิฟเคชั่นและการวัดและประเมินสําหรับ

การเรียนออนไลน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางอรพิน          

ควรสุวรรณ

ตอ
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6.ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการ และครู” หัวขอการสราง

หองเรียนออนไลน1 และการสราง

หองเรียนออนไลน 2

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

7.ผานการพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนา

สมรรถนะครูมืออาชีพดานการจัดการ

เรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอกชั้น

เรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน The 

Development Learning Competency

 for Thai Professional Teachers by 

Using Learning Resource and 

Information Communication 

Techology รหัสหลักสูตร639181001 รุน

 004 ระดับพื้นฐาน(Basic level)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางอรพิน          

ควรสุวรรณ

ตอ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

8.ผานการทดสอบออนไลนเกี่ยวกับความรู

เรื่องผูบําเพ็ญประโยชน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

9.อบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคคลากรทางการศึกษาตามขอตกลง

ในการพัฒนางาน(PERFORMANCE 

AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

10.เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการผาน

ระบบการประชุมทางไกล (Video 

Conference) เรื่องการสังเคราะหรายงาน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(SAR) และวิเคราะหประสิทธิภาพและ

โอกาสของสถานศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางอรพิน          

ควรสุวรรณ

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ

ประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  

Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.อบรมขยายผลองคความรูทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหมมุมมองของผูบริหารนักวิชาการและครู

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายภัทรพล       

ควรสุวรรณ

27

26 นางสาวอรุณีย       

กองนาค

ครูชํานาญ

การพิเศษ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.ไดเขารวมโครงการอบรมออนไลนพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนขั้นวิทยฐานะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลง

ในการพัฒนางาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

4.อบรมขยายผลองคความรูทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.อบรมขยายผลองคความรูทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

29 นายสนธยา  บุญคํา ครูชํานาญ

การพิเศษ

1.อบรมขยายผลองคความรูทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2

 สพม.ลําปาง ลําพูน

28 นางสาวอนุธิตา     

ปวงแกว

ครูชํานาญ

การพิเศษ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายภัทรพล       

ควรสุวรรณ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายสนธยา  บุญคํา ครูชํานาญ

การพิเศษ

2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ

เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

2.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

สถานศึกษาในตําแหนงรองผูอํานวยการ

สถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งประจําป  

2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

30 นางวาทิณี  ทาวใจยา ครูชํานาญ

การพิเศษ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.เพื่อเขารวมศึกษาดูงานการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา(การ

ประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best  

Practice) สื่อและนวัตกรรมในระบบ

ออนไลน)

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซอมความ

เขาใจในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1  ( 1  

เมษายน  2564 )

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

32 นางสาวนงนุช  จิต

ตา  

ครูชํานาญ

การพิเศษ

เรื่องประเมินเลื่อนเงินเดือนนโยบายงาน

เลื่อนเงินเดือน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

31 นางสาวจิณณณิชา 

ศักดิ์สิริภาพร 

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวนงนุช  จิต

ตา  

ครูชํานาญ

การพิเศษ

เพื่อเขารวมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่

เพื่อสาธารณประโยชน เพื่อ

สาธารณประโยชนและปรับปรุงภูมิทัศน

 องคการบริหารสวน

จังหวัดลําปาง

1.เพื่อเขารวมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่

เพื่อสาธารณประโยชนเพื่อ

สาธารณประโยชนและปรับปรุงภูมิทัศน

 องคการบริหารสวน

จังหวัดลําปาง

2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการ

จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

34 นางสาวนาฏหทัย 

สิทธิบุญ

ครูชํานาญการ เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานการจัดการ

เรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

33 นางสกาวรัตน       

เชียงทอง 

พนักงาน

ราชการ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการ

จัดการเรียนรู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม:มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการ และครู” หัวขอการสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญการนางสาวนาฏหทัย 

สิทธิบุญ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.ผานการอบรมโครงการ Good Food 

For All กินด-ีอยูดี การอบรมเกี่ยวกับ

อาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช 

(cruelty-free,plant-based diet) ครั้งที่ 2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.ผานการทดสอบความรูจีนศึกษา

(Sinology)

 Certificate

1.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

2.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู หัวขอ 1,2

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

3.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู หัวขอ เทคนิคและวีการสอนออนไลน

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

ครูชํานาญการนางสาวนาฏหทัย 

สิทธิบุญ

ตอ

ครูชํานาญการนายพินิจ  ตาจีน35
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

5.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู หัวขอ เสริมศักยภาพการเรียนรูดวยใช

วิดิโอออนไลน

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

6.แบบพานการเรียนออนไลนตามเกณฑ

การวัดผลตามวิชานั้นนะ

สพม.ลําปาง ลําพูน

7.การจัดการเรียนการสอนยุคใหมปฏิบัติ

ใ 

สพม.ลําปาง ลําพูน

8.เขารวมตอบแบบทดสอบธรรมศึกษา 

ผานออนไลน

สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญการนายพินิจ  ตาจีนตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

9.การสอบแบบในหองเรียนที่สนุกใชงาน

ไมนาน 10 นาที หลักสูตรสงเสริมการรูเทา

ทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลฝรั่งและใชสื่อ

อยางสรางสรรค

สพม.ลําปาง ลําพูน

10.ไดเขารวมการอบรมและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาหลักการนําเสนอ

วิธีการดําเนินการวันที่ 5 สถานะ

สพม.ลําปาง ลําพูน

11.ไดเขารวมการอบรมและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาหลักการนําเสนอ

วิธีการดําเนินการวันที่ 5 สถานะ เขาหลอก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบ

การประชุมออนไลนทางไกลเรื่องการ

สังเคราะหรายงานผลการประเมินการ

ตัวเองของสถานศึกษา

สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญการนายพินิจ  ตาจีนตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายพินิจ  ตาจีน ครูชํานาญการ 12.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.ผานการทดสอบวัดความรูเบื้องตนการ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.ผานการทดสอบความรูเรื่อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 ในสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัส Covvid-19

 ศูนการศึกษานอกระบบ

3.ผานการอบรม Curricul: English 

Vocabulary ofCIVID-19

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวพัชราภรณ  

บุญเรือง

36
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.การอบรมออนไลน การจัดการการเรียน

การสอนยุคปกติใหม เรื่องการสงเสริม

ศักยภาพ การเรียนรูโดยใชวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานโดยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

สํานักงารคณะ

กรมการศึกษาขึ้น

พื้นฐาน

2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงศักยภาพปฏิบัติงาน

สพม.ลําปาง ลําพูน

2.การเขาอบรมและ ผานการทดสอบวัด

และประเมินผลดวยระบบออนไลนกินดีอยู

ดีการอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพืช

สพม.ลําปาง ลําพูน

37 นางกรรณิศา ธิปทา ครู

ครูนายเทอดพงษ        

  ไวทยเวทย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

38 นายเทอดพงษ        

  ไวทยเวทย

ครู 3.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

39 นางเบญญทิพย       

 ธิกานนท
ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

การKRU หัวขอ 4 ทักษะการจับประเด็น

เรียนดีชีวิตตาง

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

2.ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

การKRU หัวขอพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนํา

เกงและดี

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

3.ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

การKRU หัวขอสอนออนไลนอยางไรให 

Smile ในยุค New Normal

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

วาที่ ร.ต.เชาวนวัศ   

  รวมชาติ

40
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

การKRU หัวขอเสกสิทธิ์ใหขยันดวย 

Activate Learning

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

5.ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

 สพม.ลําปาง ลําพูน

6.ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

การKRU หัวขอ 4 ทักษะการจับประเด็น

เรียนดีชีวิตตาง

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

7.ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

การKRU หัวขอพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนํา

เกงและดี

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

8.ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

การKRU หัวขอสอนออนไลนอยางไรให 

Smile ในยุค New Normal

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

วาที่ ร.ต.เชาวนวัศ   

  รวมชาติ

ตอ
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  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

9.ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

การKRU หัวขอเสกสิทธิ์ใหขยันดวย 

Activate Learning

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

10.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.Picture Dictation Competitionn  Foreign Language 

Departmenr

2.ไดผานการเรียนออนไลน จากเว็บไซต

NAN2 CONTENT CENTER เรื่อง Passion

 สพป.นาน เขต 2

1.Open learning  สพป.นาน เขต 2

2.ไดผานการเรียนออนไลน จากเว็บไซต

NAN2 CONTENT CENTER เรื่องCaretive

 สพป.นาน เขต 2

3.ไดผานการเรียนออนไลน จากเว็บไซต

NAN2 CONTENT CENTER เรื่อง

Careative Team

 สพป.นาน เขต 2

วาที่ ร.ต.เชาวนวัศ   

  รวมชาติ

ตอ

นางเกษมณี           

  อธิรัตนมงคล
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41 นางผองพรรณ        

  จิตสงา
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.ไดผานการเรียนออนไลน จากเว็บไซต

NAN2 CONTENT CENTER เรื่อง CLT

 สพป.นาน เขต 2

5.ไดผานการเรียนออนไลน จากเว็บไซต

NAN2 CONTENT CENTER เรื่อง เทคนิ

การจัดเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคุญ

 สพป.นาน เขต 2

6.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

43 นางสาวชฏาพร ยินดี 1.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

44 นางทัศนพร นามวงค 1.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

นางเกษมณี           

  อธิรัตนมงคล

42
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

2.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู หัวขอ 1,2

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

3.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู หัวขอ เทคนิคและวีการสอนออนไลน

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

4.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

นางรจนา จันทรทิพย45
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  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : ทุมมองของผูบริหาร นักวิชากร และ

ครู หัวขอ เสริมศักยภาพการเรียนรูดวยใช

วิดิโอออนไลน

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

6.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

46 นางจีรารัตน          

 แกวบุญเรือง

เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

พัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.ผานการทดสอบเกี่ยวกับความรูเรื่อง      

   ผูบําเพ็ญประโยชน

 คายธนาสัมฤทธิ์

2.เพื่อติดตอการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 วิทยาลัยสารพัดชาง

ลําปาง

นางสาวอรอนงค  

นามวงค

47

นางรจนา จันทรทิพยตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอรอนงค  

นามวงค

3..เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เพื่อประชุมเปลี่ยนแปลงกําหนดการ

ประชุมซักซอมความเขาใจ  (ว.89)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง  ลําพูน

2.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

3.ผานการทดสอบควาเปนเลิศทางสังคม

ศึกษาออนไลน

 สพม.ปทุมธานี

49 นางอมรภัค           

  ธรรมสุภา

ครูชํานาญการ เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

พัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

48 นายธนากร คันใจ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

50 นางสมบูรณ ครู 1.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

2.ผานการอบรมหลักสูตรการลดความ

เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

52 นายดุสิต กันทะมา ครู 1.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

53 นายภูวนาถ 

สรอยทอง

ครู 1.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

51 นายมนตรี รุงฉัตร ครู
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

54 นายทรงฤทธ ใหมคามิ ครู 1.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

55 นางสุภาพรรณ       

  คงสนุน

ครู 1.เขารวมอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อพัฒนะและปรับปรุงประสิทธภาพการ

ปฏิบัติงาน

 สพม.ลําปาง ลําพูน
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อ

การมีงานทํา

 สพม.ลป.ลพ.

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง

ใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะ ผูอํานวยการ

และรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

 ม.ราชภัฏลําปาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ

ขอสอบมาตรฐานยกระดับคุณภาพผูเรียน

 สพม. ลป.ลพ.

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายสุวัฒน ทาวเขื่อน1

พนักงานราชการนางสาวเนตรชนก   

 วิชัยโน

2

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน



การอบรมพัฒนาศักยภาพในหัวขอ "ทํา 

Pre-Test และ Post-Test ผาน Quizizz" 

ของกิจกรรม Up Skill For Teacher การ

สอนออนไลนในยุค Next Normal

 ชมรมพุทธศาสตร

สากลฯ

การวัดความรูความเขาเกี่ยวกับการวิจัยใน

ชั้นเรียน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผาน

เกณฑการประเมิน 85

 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

การวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ผานเกณฑการประเมิน 90

 สพป.สุพรรณบุรี เขต 4

2 นางกิ่งเพชร          

 อินทรแฝง

ครู ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น

ความรูขั้นสูง (S.S.S.T.C)

 สพม. ลป.ลพ.

พนักงานราชการนางสาวเนตรชนก   

 วิชัยโน

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

 สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

ครูนางกิ่งเพชร          

 อินทรแฝง

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 สพฐ.

ครูนางกิ่งเพชร          

 อินทรแฝง

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางกิ่งเพชร          

 อินทรแฝง

ครู การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และการสรางหองเรียน

ออนไลน 2

 สพฐ.

3 นายอภิวิชช  เวียงคํา พนักงานราชการ ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น

ความรูขั้นสูง (S.S.S.T.C)

 สพม. ลป.ลพ.

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย



556

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 สพฐ.

4 นางวันเพ็ญ  กาจู ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

5 นางกชพรรณ  ยอดใจ ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

พนักงานราชการนายอภิวิชช  เวียงคําตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมจัดทํา (ราง) แผนการดําเนินงาน

ของเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ

สถานศึกษาแกนนํา สถานศึกษาแกนนํา

 สพม.ลป.ลพ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

 สพฐ.

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

ครูนางกชพรรณ  ยอดใจตอ

ครูนางสาวปุณยนุช     

 นนทสัย

6
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวปุณยนุช     

 นนทสัย

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

 สพฐ.

การอบรมและผานการทดสอบวัดและ

ประเมินผลดวยระบบออนไลน โครงการ 

Good Food For All กินด-ีอยูดี การ

อบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียน

สุขภาพจากพืช (cruelty-free, 

plant-based diet) ครั้งที่ 2

 สพฐ., บริษัท คะตะ

ลิสต จํากัด

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

ครูนายศรีรัตน           

 คําตาบุตร

7
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ



การอบรมโครงการ คายเสริมสรางทักษะ

ชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา 2" 

ประจําป 2564 รูปแบบ Online ผาน

โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

 สพฐ.

ครูนายศรีรัตน           

 คําตาบุตร

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายศรีรัตน           

 คําตาบุตร

ครู
การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน(Performance 

Agreement) จํานวน 6 ชั่วโมง

 สพม.กทม. เขต 1

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

ประชุมโครงการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

 สพม.ลป.ลพ.

ครูนางนุชธิชา  ทินวงษ8
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางนุชธิชา  ทินวงษ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

 สพฐ.

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

ประชุมโครงการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

 สพม.ลป.ลพ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

 สพฐ.

ครูนางณัฐสุดา           

 ทาวเขื่อน

9
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

 สพฐ.

11 นางสาวโสภาภรณ   

 มังแกว

ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

12 นางสาวนภารัตน    

 อิ่มลาภ

ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

รวมสัมมนาการศึกษา ตอน “การเรียนรู

จากประสบการณจริง ทางเลือกใหมของ

อุดมศึกษาไทย” ภายใตโครงการ PIM : 

Education Relationship Program

 ม.ราชภัฏลําปาง

ครูนางรัตติกาล  เงินมูล10

ครูนายวีระยุทธ         

 มณีวรรณ

13
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การจัดการ
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วัดผล
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพ

แกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียน

ตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัด

ลําปาง

 สพม.ลป.ลพ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

 สพฐ.

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

ครูนายวีระยุทธ         

 มณีวรรณ

ตอ

14 ครูนายวัชรพงศ         

 วงศวีระพันธุ
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 หลัก   

สูตร

  (2)   
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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมและผานการทดสอบวัดและ

ประเมินผลดวยระบบออนไลน โครงการ 

Good Food For All กินด-ีอยูดี การ

อบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียน

สุขภาพจากพืช (cruelty-free, 

plant-based diet) ครั้งที่ 2

 สพฐ., บริษัท คะตะ

ลิสต จํากัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

 สพฐ.

ครูนายวัชรพงศ         

 วงศวีระพันธุ

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

ละบุคลากรทางการศึษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (Performance 

Agreement)

 สพม.กรุงเทพฯ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความ

พรอมในการสอบออนไลนโดยใช Google 

Forms และ Google Classroom"

 ม.รามคําแหง

15 นางสาวพัชรินทร     

 เรือนเงิน

เจาหนาที่ธุรการ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

ครูนางสาวพรทิพย     

 มะเทวิน

16

ครูนายวัชรพงศ         

 วงศวีระพันธุ

ตอ
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ในวิชาชีพ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวพรทิพย     

 มะเทวิน

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

 สพฐ.

17 นางสาววนิดา  บุญมี ครู ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

18 นายอังคาร  เงินมูล ชางไฟฟา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

19 นางสาวศรัญญา     

 คําหอม

นศ.ฝก

ประสบการณ

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

20 นางสาวสุพรรษา    

 กาไชยา

นศ.ฝก

ประสบการณ

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

21 นางสาวจีราวรรณ   

 วังขวา

นศ.ฝก

ประสบการณ

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ   รร.ประชาราชวิทยา

22 นางวันเพ็ญ  กาจู ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนประชาราชวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

23 นางสาวโสภาภรณ  

 มังแกว

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

24 นางสาวนภารัตน    

 อิ่มลาภ

ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

25 นางสาววนิดา  บุญมี ครู การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

26 นางสาวศรัญญา     

 คําหอม

นศ.ฝก

ประสบการณ

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

27 นางสาวสุพรรษา    

 กาไชยา

นศ.ฝก

ประสบการณ

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

28 นางสาวจีราวรรณ   

 วังขวา

นศ.ฝก

ประสบการณ

การอบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ

ออนไลน

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย

29 นางวันเพ็ญ  กาจู ครู ประชุมจัดทํา (ราง) แผนการดําเนินงาน

ของเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ

สถานศึกษาแกนนํา สถานศึกษาแกนนํา

 สพม.ลป.ลพ.
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ทักษะภาษา
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การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซอมการ

เลื่อนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ครั้งที1่ 

(1 เมษายน 2564)

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การสัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวินัย

และบุคลากร 

 โรงเรียนเตรียมอุดม

พัฒนาการเขลางคนคร

 จังหวัดลําปาง

การประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธ โดยการเรียนรู 

Active Learning

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซอมการ

เลื่อนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ครั้งที2่ 

(1 กันยายน 2564)

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายพงษกิติ แกวกิติ1.

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายพงษกิติ แกวกิติ ผูอํานวยการ

โรงเรียน

การประชุมออนไลน เรื่อง การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 (SAR) ปการศึกษา 2563

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

ประชุมการดําเนินงานการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรูสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทําเอกสาร

หลักฐานการศึกษา (ปพ.1,ปพ.2 และ ปพ.3)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

การรับเขาศึกษาตอในระบบ T-CAS 64

 โดยสํานักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ระบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การสัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวินัย

และบุคลากร 

 โรงเรียนเตรียมอุดม

พัฒนาการเขลางคนคร

 จังหวัดลําปาง

ครูผูชวยสุวสิรินทร            

 สุวรรณจักร

2. 
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนศูนยพัฒนาการ

จัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม จังหวัดลําปาง

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ รุน

ที่ 6/2563

  มหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ วิทยาเขต

ลําปาง

การสัมมนาโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพ

แกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียน

ตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

  สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

ตําแหนงครูผูชวย ประจําป 2564

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซอมการ

เลื่อนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ครั้งที1่ 

(1 เมษายน 2564)

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยสุวสิรินทร            

 สุวรรณจักร

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธ โดยการเรียนรู 

Active Learning

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

สัมมนาการวิเคราะหขอมูลการทํา

แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษา

ตอและการเลือกอาชีพผานระบบสงเสริม

การมีงานทํา

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

   สพฐฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซอมการ

เลื่อนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ครั้งที2่ 

(1 กันยายน 2564)

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยสุวสิรินทร            

 สุวรรณจักร

ตอ
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  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การรับเขาศึกษาตอในระบบ T-CAS 64

 โดยสํานักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ระบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

ตําแหนงครูผูชวย ประจําป 2564

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

สัมมนาการวิเคราะหขอมูลการทํา

แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษา

ตอและการเลือกอาชีพผานระบบสงเสริม

การมีงานทํา

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

   สพฐ.

ครูผูชวยสุภัทราภา ปาเมืองมูล3.
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4. ณฐิพัทธ อูปทอง ครูขาดแคลน

ขั้นวิกฤต

การประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมการ

จัดการศึกษาแนวพุทธ โดยการเรียนรู 

Active Learning

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล(Video Conference) เรื่อง 

การสังเคราะหรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการ

วิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การประชุมออนไลน เรื่อง การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 (SAR) ปการศึกษา 2563

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ชํานาญการ

พิเศษ

ดอกรัก ทานิล5.
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมออนไลน เรื่อง การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 (SAR) ปการศึกษา 2563

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ประชุมการดําเนินงานการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรูสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทําเอกสาร

หลักฐานการศึกษา (ปพ.1,ปพ.2 และ ปพ.3)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

   สพฐ.

6. พินิจ ยี่ยวน     พนักงาน  

 ราชการ

Picture Dictation Competition:

ระดับชั้น

 ม.ตน /Picture Dictation Competition

ระดับชั้น ม ปลาย

  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ยานนาเวศ

 กรุงเทพฯ

ชํานาญการ

พิเศษ

โกศล พานดง5. 
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เพื่อการ

สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ พินิจ ยี่ยวน     พนักงาน  

 ราชการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

   สพฐ.

การทดสอบความรูภาษาไทย เนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2564 ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

  ร.ร.ฮอดพิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

   สพฐ.

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูในรายการ KRU

(คร)ู CLUB ในหัวขอ "สอนออนไลนอยางไร

ให Smart ในยุค Next Normal"

   โครงการเยาวชนอาสา

ทั่วไทย รวมใจ

สรางสรรคทําดีออนไลน

ชํานาญการกมลภพ วสิษฐวุฒิ7. 
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมการดําเนินงานการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรูสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทําเอกสาร

หลักฐานการศึกษา (ปพ.1,ปพ.2 และ ปพ.3)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา 2 

ประจําป 2564

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

9. วิทยา ปญญาผาบ ชํานาญการ ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร

10. ศิริวรรณ จําปศรีโสภา อัตราจาง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

   สพฐ.

ชํานาญการโยธิน กาญจนางกูร8. 
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11. นิโลบล วงศืใจ อัตราจาง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด

การเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

   สพฐ.



579

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

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 นายเสกสรรค        

 แสงศิวาพร

ผูอํานวยการ

สถานศึกษา

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

   

√ โรงเรียน               

เมืองปานพัฒนวิทย

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               

เมืองปานพัฒนวิทย

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding Online 

Grade 7-9

√ สพฐ. , สสวท.

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               

เมืองปานพัฒนวิทย

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 Coding Online 

Grade 10-12

√ สพฐ. , สสวท.

ครูนายศุภวัตร รักวงค2

ครูนางนันธิตา วรรณเลิศ3

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา



580

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางนันธิตา วรรณเลิศ ครู 3.การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลน

√ สพฐ.

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               

เมืองปานพัฒนวิทย

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 Coding Online 

Grade 10-12

√ สพฐ. , สสวท.

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               

เมืองปานพัฒนวิทย

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding Online 

Grade 7-9

√ สพฐ. , สสวท.

ครูนายวุฒิชัย ปราศรัย4

ครูนางขวัญหทัย         

 วุฒิการณ

5



581

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               

เมืองปานพัฒนวิทย

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

7 นายดวงเดช          

 อาดยอแฮ

ครู การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               

เมืองปานพัฒนวิทย

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               

เมืองปานพัฒนวิทย

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

ครูนางณัฏฐภัทร        

 ศรีเครือแกว

6

ครูนางสาวสายฝน      

 ปาเมืองมูล

8



582

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               

เมืองปานพัฒนวิทย

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

10 นายกฤตติภูมิ         

 เขียวคําสุข

พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน               

เมืองปานพัฒนวิทย

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             

เมืองปานพัฒนวิทย

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

ครูนายบุรินทร ทิพยชะ9

พนักงาน

ราชการ

นางสาวสมฤดี       

 คงธนมณีโรจน

11



583

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

12 นายจักรพงษ         

 บานงาม

พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             

เมืองปานพัฒนวิทย

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             

เมืองปานพัฒนวิทย

โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต "ปลุกพลัง 

KID พิชิตปญหา 2"

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             

เมืองปานพัฒนวิทย

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

พนักงาน

ราชการ

นายกฤษชาพศ      

 สองพิพรภา

13

ธุรการนางสาวนัครินทร    

 รักเพื่อน

14



584

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             

เมืองปานพัฒนวิทย

สุภาษิต คําพังเพย และสํานวนไทย √
โรงเรียนหวยยอด จ.

ตรัง
อานอยางไร เขียนอยางไร √

โรงเรียนหวยยอด จ.

ตรัง
ความรูภาษาไทยขั้นสูงสําหรับครูภาษาไทย √ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง

16 นายณัชชานันท      

 สามสี

ครูอัตราจาง การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             

เมืองปานพัฒนวิทย

ครูอัตราจางนางสาวจุฑาทิพย    

 ตอนรับ

15



585

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) โรงเรียนเมืองถลาง 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

√ โรงเรียน             

เมืองปานพัฒนวิทย

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ดานการ

จัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรู

นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน

√ คุรุสภา (รอเกียรติบัตร)

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ

การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ิ

√ สพฐ.และมูลนิธิศุภ

นิมิตรแหงประเทศไทย

ครูนางณาลัย รินฤทธิ์18

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

พิการ

นางสาวพรทิพย     

 ขยันทํา

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

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา

และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา 

สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - learning)

√ สพฐ.

Project Management สําหรับ

ขาราชการระดับปฏิบัติการ

√ สํานักงานขาราชการ

และพลเรือน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู

ความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยี และ

การสรางบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม

โรงเรียน(คร)ู ออนไลนครบจร

√ √ สถาบันไอเวิลด

19 วาที่รอยตรีคม       

 ทองประสม

ครู กิจกรรมทางวิชาการเนื่องดวยโอกาส

งานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ.2564

√ สํานักงานเลขาคุรุสภา

ครูนางณาลัย รินฤทธิ์ตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรสมรรถนะครูสูมืออาชีพใน

ศตวรรษที่ 21

√ สพป.พิจิจตร เขต2

ความรูและลักษณะการเปนขาราชการที่ดี √ สพป.พิจิจตร เขต3

รอบรูสุขอนามัย ในโรงเรียน เพื่อรับรอง

สถานการณ COVID-19

√ โรงเรียนลําทับประชานุ

เคราะห

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

ความรูเกี่ยวกับ "กังหันน้ําไมใชไฟฟา" ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

เรื่องGoogle Tools เพื่อการพัฒนางาน √ √ กศน.อําเภอดอนพุด 

จังหวัดสระบุรี

ความรูดานคุณธรรมศีลธรรมตามตัวชี้วัด

ของโครงการแบบOnline

√ โครงการสงเสริม

คุณธรรมศีลธรรมนํา

การศึกษา

ครูนางอุทุมพร           

 เกิดมงคล

20

ครูนางณัฏฐภัทร        

 ศรีเครือแกว

21

ครูวาที่รอยตรีคม       

 ทองประสม

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูเกี่ยวกับเรื่อง"สงกรานตจากอดีตสู

ปจจุบัน"เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต

 ปพ.ศ.2564

√ กศน.อําเภอดอนพุด 

จังหวัดสระบุรี

Basic English Grammar √ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู

ความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยี และ

การสรางบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม

โรงเรียน(คร)ู ออนไลนครบจร

√ √ สถาบันไอเวิลด

จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครูในยุค 

New Normal

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง

22 นางขวัญหทัย        

 วุฒิการณ

ครู การประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัย

ในสถานศึกษา

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางณัฏฐภัทร        

 ศรีเครือแกว

ตอ



589

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 Coding Online 

Grade 10-12

√ สพฐ. , สสวท.

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ √ สพฐ.

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ √ √ สพฐ.

การเรียนรูกัญชา และกัญชงอยางชาด

ฉลาดสําหรับประชาชน

√ กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรขาราชการ √ สุจริตไทย

24 นางดุจดาว           

 ตะเขื่อนแกว

ครู การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

√ กศน.อําเภอดอนพุด 

จังหวัดสระบุรี

พนักงาน

ราชการ

นายกฤษชาพศ      

 สองพิพรภา

23

ครูนางขวัญหทัย        

 วุฒิการณ

ตอ



590

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ √ สพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ √ √ สพฐ.

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

√ √ สพฐ.

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 Coding Online 

Grade 10-12

√ สพฐ. , สสวท.

ครูนางดุจดาว           

 ตะเขื่อนแกว

ตอ



591

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางดุจดาว           

 ตะเขื่อนแกว

ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding Online 

Grade 7-9

√ สพฐ. , สสวท.



592

  (1)    

 หลัก   
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

การอบรมออนไลน การตัดตอคลิป ระดับ

มือโปร รุนที่1 (8 ชั่วโมง) 2 พฤษภาคม 

2564

        เพจครูนกพาคลิกสื่อ

การสอนออนไลนงาย

สุดๆ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรม

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

วิทยากรแกนนํา (CCT) รุนที่ 2 จํานวน 42

 ชั่วโมง วันที่ 10-16  พฤษภาคม  2564

        สสวท.

การอบรมครูดวยระบบออนไลนหลักสูตร

การอบรมออนไลน ปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร1 วันที่ 28 มิถุนายน

2564

        สสวท.

การเรียนรูผานอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร

ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 

SchoolMis 20 กรกฎาคม 2564

       สพป.ราชบุรี เขต1

ครูนายธีรพงษ           

 บุญสมปาน

1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PA) 6 ชั่วโมง 1 สิงหาคม 

2564

        สพม.กรุงเทพ เขต1

ความรูระบบออนไลน เนื่องในวันแม

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564 ณ วันที่

 12 สิงหาคม 2564

 สพม.สุราษฎรธานี 

ชุมพร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.

ครูนายธีรพงษ           

 บุญสมปาน

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบ

การทางไกล(Video Coference) เรื่องการ

สังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา(SAR)และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา

ประจําป 2563 วันที่ 2 สิงหาคม 2564

 สพม.ลปลพ

อบรมออนไลน OBEC2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครูใน

หัวขอการการจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน วันที่

 20 พฤษภาคม 2564

  คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนายสุรัตน ฟูเต็มวงค2
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน OBEC2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครูใน

หัวขอเทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบ

มีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน วันที่ 19 พฤษภาคม 

2564

   คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลน OBEC2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครูใน

หัวขอการสรางหองเรียนออนไลน1และ

หองเรียนออนไลน2 วันที่ 21 พฤษภาคม 

2564

    คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนายสุรัตน ฟูเต็มวงคตอ



596

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน OBEC2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครูใน

หัวขอแนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลนและการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก วันที่ 

21 พ.ค 2564

    คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลน OBEC2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครูใน

หัวขอเทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบ

มีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน วันที่ 19 พฤษภาคม 

2564

    คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนายสุรัตน  ฟูเต็มวงคตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน OBEC2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครูใน

หัวขอการสรางหองเรียนออนไลน1และ

หองเรียนออนไลน2 วันที่ 21 พฤษภาคม 

2564

    คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลน OBEC2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครูใน

หัวขอการการจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน วันที่

 20 พฤษภาคม 2564

  คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

4 นายธนวดี กระจางจิต ครูผูชวย ความรูเกี่ยวกับนิทรรศการประทีปแหง

แผนดิน

 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษารังสิต

3 นายณัฐพงศ  สีชะนะ ครูผูชวย
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ภาษาอังกฤษเรื่องสัทศาสตรเบื้องตน  โรงเรียนบานโสม(วงศ

ทวีอุปถัมภ)

4 ทักษะที่คนทํางานตองมีในยุคดิจิตัล  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

อัศจรรยโลกสรคราม  อุทยานวิทยาศาสตร

พระจอมเกลา ณ หวา

กอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและ

การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

 สพม.ลปลพ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ขยะ

 สพม.ลปลพ

ครูผูชวยนายธนวดี กระจางจิตตอ
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พัฒนาตนเอง
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายธนวดี กระจางจิต ครูผูชวย การเขาคายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ

 เนตรนารีสามัญรุนใหญประจําปการศึกษา

 2563

 โรงเรียนเมืองปานวิทยา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

Coding Online for Grade 7-9 Teacher

 (C4T - 8) รหัส 63025

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

OBEC Webinar 2021 การจัดการเรียน

การสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมอง

ของผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอ

 การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ  การ

สรางหองเรียนออนไลน 2

   คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

5 นางสาวนิภา  

ประกาย

ครู
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อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

OBEC Webinar 2021 การจัดการเรียน

การสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมอง

ของผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอ 

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

    คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

OBEC Webinar 2021 การจัดการเรียน

การสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมอง

ของผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอ

 การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และ การวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

   คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางสาวนิภา  

ประกาย

ตอ
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อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

OBEC Webinar 2021 การจัดการเรียน

การสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมอง

ของผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอ

 การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน และ หองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

    คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

Coding Online for Grade 7-9 Teacher

 (C4T - 8) รหัส 63025

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูนางสาวนิภา  
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ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

OBEC Webinar 2021 การจัดการเรียน

การสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมอง

ของผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอ

 การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ  การ

สรางหองเรียนออนไลน 2

   คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

OBEC Webinar 2021 การจัดการเรียน
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เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน
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ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

OBEC Webinar 2021 การจัดการเรียน

การสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมอง

ของผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอ

 การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และ การวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน
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OBEC Webinar 2021 การจัดการเรียน

การสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมอง

ของผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอ

 การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน และ หองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

    คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขึ้นพื้นฐาน

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวนิภา  

ประกาย

ตอ
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โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6 นายวัชรินทร  จันทิมา ผูอํานวยการ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบ

การทางไกล(Video Coference) เรื่องการ

สังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา(SAR)และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา

ประจําป 2563 วันที่ 2 สิงหาคม 2564

 สพม.ลปลพ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอการสรางหองเรียนออนไลน 1 

และการสรางหองเรียนออนไลน 2

       อบรมออนไลน/สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอเทคนิคและวิธีสอนออนไลน 

แบบมีปฎิสัมพันธ และหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

       อบรมออนไลน/สพฐ.

ครูนายคึกฤทธ นิวันติ7
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียนกลับ

ดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

       อบรมออนไลน/สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

       อบรมออนไลน/สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอการสรางหองเรียนออนไลน 1 

และการสรางหองเรียนออนไลน 2

       อบรมออนไลน/สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอเทคนิคและวิธีสอนออนไลน 

แบบมีปฎิสัมพันธ และหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

       อบรมออนไลน/สพฐ.

พนักงาน

ราชการ

นายภูวิศชกรณ 

แหลมกลา

8

ครูนายคึกฤทธ นิวันติตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียนกลับ

ดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

       อบรมออนไลน/สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

       อบรมออนไลน/สพฐ.

กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ดวยระบบออนไลน วันวิสาขบูชา

√ กศน.อําเภอบางสะพาน

Coaching process √ สพป.นาน เขต 2

Communicative Language Teaching √ สพป.นาน เขต 2

Basic English Conversation in Daily 

life “greeting and introduction”

√ สพป.นาน เขต 3

ครูผูชวยน.ส.รัศมิ์นภัส         

 กิติวัฒนานุกุล

9

พนักงาน

ราชการ

นายภูวิศชกรณ 

แหลมกลา

ตอ



607

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Test Present Continuous Tense √ สพป.นาน เขต 4

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูรูปแบบออนไลน

√ สพป.นาน เขต 5

ครูผูชวยน.ส.รัศมิ์นภัส         

 กิติวัฒนานุกุล

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

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

ประสิทธิภาพการจัด

มัธยมศึกษาจังหวัด

ลําปาง รวมกับ สพ

ม.ลปลพ

5.การประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการ

เรียนรู แบบ Active Learning

√ √ สพม.ลปลพ

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

วาที่ ร.ต.เฉลิมศักดิ์  

 นนทมาลย

1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.การประชุมจัดทํา (ราง) แผนการ

ดําเนินงานของเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ

สถานศึกษา

√ √ √ สพม.ลปลพ

2.การประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการ

เรียนรู แบบ Active Learning

√ √ สพม.ลปลพ

3.การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพืช โครงการ Good

 Food For All กินด-ีอยูดี

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 นายอุดมศักดิ์        

 แสนจิตต

ครู 1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ

 Online

√ √ √ √ สหวิทยาเขตบุญวาทย 

ครูนางเครือวัลย หมอยา2
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอุดมศักดิ์        

 แสนจิตต

ครู 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ

ขั้นความรูทั่วไป และขั้นความรูเบื้องตน 

(B.T.C)

√ มหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ วิทยาเขต

ลําปาง

2.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ

 Online

√ √ √ √ สหวิทยาเขตบุญวาทย 

ครูนายอภิวัฒน          

 อภิวงคงาม

9

นายไกรวุฒิ           

 ชัยมงคลกุล

10 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายไกรวุฒิ           

 ชัยมงคลกุล

ครู 3.การประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการ

เรียนรู แบบ Active Learning

√ √ สพม.ลปลพ

1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ

 Online

√ √ √ √ สหวิทยาเขตบุญวาทย 

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ

ขั้นความรูทั่วไป และขั้นความรูเบื้องตน 

(B.T.C)

√ มหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ วิทยาเขต

ลําปาง

2.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ

 Online

√ √ √ √ สหวิทยาเขตบุญวาทย 

3. การอบรมโครงการคายเสริมทักษะชีวิต 

ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา

√ √ สพม.ลปลพ

พนักงาน

ราชการ

นางสาวสิริธันวา สีทา11

ครูอัตราจางนางสาวปทิตตา      

 ปญญากุล

12
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

13 นายอํานวย มหามิตร ครู 1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ

 Online

√ √ √ √ สหวิทยาเขตบุญวาทย 

1.การอบรมการใช Program ขอสอบระบบ

 Online

√ √ √ √ สหวิทยาเขตบุญวาทย 

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางพจนารถ เปงโต14
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

1.การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและ

เยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช

หลักสูตรตานทุจริตศึกษาในรูปแบบ

ประชุมทางไกล

 ป.ป.ช. 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2.โครงการสงเสริมสถานศึกษาและ

ประสานความรวมมือกับหนวยงานตน

สังกัดเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 

ภายใตสถานการโควิด-19

 สมศ.

3.ทําแบบทดสอบสงเสริมการอาน เรื่อง 

ประกันคุณภาพทางการศึกษา ใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื่อโรค

ไวรัสโคโรนา

 หองสมุดประชาชน    

 จ.แพร

ครู คศ.3นางพิรณาญ   ทีโม1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.ทดสอบความรูดวยระบบอิเล็กทรอนิคส 

เรื่อง ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล (Video Conferrence) 

เรื่อง การสังเคราะหรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)และ

การวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะผูเรียนภาษาอังกฤษ

 บ.อักษรเอ็ดดูเคชั่น 

จํากัด

2. English for travelling  Chachengsao 

Primary 

Educational Service 

Area Office 1

ครู คศ.2นางวารี               

 ลาภจรัสแสงโรจน

2

ครู คศ.3นางพิรณาญ   ทีโมตอ
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. จุดบนดวงอาทิตย (sunspot)  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

4. Visakha Bucha Day  Nakhonpathom 

Primary 

Educational Service 

Area Office2
5. ระบบนิเวศปาไมและการอนุรักษ  อุทยานวิทยาศาสตร

พระจอมเกลา

6. กิจกรรมวันสุนทรภู  โรงเรียนมัธยมวัด

หนองแขม

3 นายอรุชา ซาวหลา พนักงาน

ราชการ

อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

S.S.A.T.C

 สพม.ลป.ลพ

4 นางสาวศิริพร        

 แสงศิริ

ครู คศ.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ 

(EDIT) ขอสอบมาตรฐานและคูมือการ

ประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูการ

ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

 สพม.ลป.ลพ

ครู คศ.2นางวารี               

 ลาภจรัสแสงโรจน

ตอ
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  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา

 สพม.ลป.ลพ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช DLTV/DLIT

 สพม.ลป.ลพ. กับ รร. 

แมทะประชาสามัคคี

3. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาแนว

พุทธดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning

 สพม.ลําปาง ลําพูน

4. อบรมออนไลน หลักสูตรการเสริมสราง

วินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 จังหวัดจันทบุรี

5. อบรมออนไลน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา  สพป.นครราชสีมา 

3
6. อบรมออนไลน Education 4.0 ผาน

ระบบ Confetenc(ดวยแพลตฟอรม Deep)

 สพป. สุรินทร เขต 1

6 นางอารีย  ใจคํา ครู คศ.3 1.อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

S.S.A.T.C

 สพม.ลป.ลพ

ครู คศ.3นางศิริญญา วงศสุภา5
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2. ทดสอบความรูเรื่องการจัดการเรียนรู

วิชาเทคโนโลยี การออกแบบและ

เทคโนโลยี ระดับม.ตน

 ร.ร.บานแข สพป.ศรีสะ

เกษ เขต2

3. ทดสอบความรู เรื่อง"จุดบนดวงอาทิตย 

(sunspot)

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

4. ทดสอบความรูเรื่อง"ระบบนิเวศปาไม

และการอนุรักษ

 อุทยานวิทยาศาสตร 

พระจอมเกลา ณ กวา

กอ จ.ประจวบคีรีขันธ

5. การทดสอบออนไลน ความรู

ความสามารถทั่วไป

 สพป.พระนครศรี  

อยุทธยา เขต 1

6. The basic English open online 

course

 WAT AUTHAKARAM 

SCHOOL

7. ทดสอบความรูเกี่ยวกับ"UV กับครีมกัน

แดด"

 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ครู คศ.3นางอารีย  ใจคําตอ
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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ในวิชาชีพ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

8. ทดสอบความรูเรื่อง"ความฉลาดทาง

ดิจิทัล" ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช DLTV/DLIT"

 รร. แมมะประชา

สามัคคี

10. การทดสอบความรูพื้นฐานภาษาไทย 

เนื่องในวันสุนทรภู

 ร.ร.หนองบัว สพม.

นครสวรรค

11. อบรมและทดสอบความรู เรื่อง"วัคซีน

โควิด-19"

 หองสมุดประชาชนอ.

หนองหญาปลอง

12. ทดสอบออนไลน เรื่อง ภัยจากยาเสพ

ติด

 ร.ร.หนองบัว สพม.

นครสวรรค

13. ทดสอบความรู เรื่อง วันคลายวัน

สถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ

 ร.ร.พระยาประเสริฐสุ

นทราศรัย

ครู คศ.3นางอารีย  ใจคําตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

14. สอบวัดความรูการสงเสริมและพัฒนา

ความรูเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและ

จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผานระบบออนไลน

 สพป.สุรินทร เขต 3

15. อบรมและทดสอบความรูหลักสูตร

เบื้องตนเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

 สพป.พิจิตร เขต 2

16. ทดสอบความรูเรื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ

 ร.ร.วัดลาดชะโด

(ประกาศวิทยาคาร) 

สพป.พระนครศรีอ

ยุทธยา เขต 2

17. การทดสอบเรื่อง "คําไวพจนในนิราศ

เขาลูกชาง(จากหนังสือประชุมนิราศเมือง

เพชร)

 ร.ร.วิทยาศาสตรจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

18. การทดสอบความรูทางวิทยาศาสตร

ครู คศ.3นางอารีย  ใจคําตอ
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

19. การทดสอบความรู"กิจกรรมเดือน

สิงหาคมเดือน

 โรงเรียนเบญจม

แหงการศึกษาประวัติศาสตรตามแนว

พระราชดําริ"

ราชานุสรณ

20. การทดสอบความรูวิทยาศาสตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนนตน

 โรงเรียนวัดเจามูล 

สพป.กรุงเทพมหานคร

21. การทดสอบความรูวิทยาศาสตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 โรงเรียนเบญจมราชา

นุสรณ

22. ทดสอบออนไลน เรื่อง วัน

อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

 วัดไรขิง พระอาราม

หลวง

ยกระดับการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสราง

สมรรถนะผูเรียนภาษาอังกฤษ 6 ชั่วโมง

 อจท.

2. Listening and Speaking for 

Communication

 มหาวิทยาลัยมหิดล

ครู คศ.3นางอารีย  ใจคําตอ

ครู คศ.3นางอัญชลี            

 พรภัทรนันท

7



622

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางอัญชลี            

 พรภัทรนันท

ครู คศ.3 3. การพัฒนาการจัดการเรียนรูสูการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา(ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา)

 รร.แมทะประชาสามัคคี

8 นายทักษดนัย        

 พรมมินทร

ครูอัตราจาง โครงการสงเสิมเวทีและประชาคมเพื่อการ

จัดทํารูปแบบแนนวทางการพัฒนา

หลักสูตรตอเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้น

พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

จังหวัดลําปาง

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู

 สพฐ.

2. แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน

และการสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

 สพฐ.

ครู คศ.3นางเกสร   ศรีสวย9
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ.

4. การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

สาระการเรียนรู:เทคโนโลยี

 สสวท.

5. การสังเคราะหรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา(SAR)และการ

วิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

6. การพัฒนาการจัดการเรียนรูสูการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 สพม.ลําปางลําพูน

1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยเทคโนโลยี

 รร.แมทะประชาสามัคคี

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ดวยระบบเทคโนโลยีฯ

 รร.แมทะประชา

สามัคคี รวมกับสพม.

ลําปางลําพูน

10 นางชุติมน  เปงแกว ครู คศ.3

ครู คศ.3นางเกสร   ศรีสวยตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11 นางศิรประภา       

 ตันติวานิช

ครู คศ.2 ชุดติดกัน  วิทยาลัยสารพัดชาง

จังหวัดลําปาง
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กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

การอบรมการจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติอตอ

เชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ผานระบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส

/ สพม.ลป.ลพ.

อบรมโครงการสงเสริมเวทีและประชาคม

เพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

จังหวัดลําปาง

/

สพม.ลป.ลพ.

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

 นายสมบัติ  อุตรัตน 1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ  นายสมบัติ  อุตรัตน ผูอํานวยการ

โรงเรียน
อบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแนวทางการ

ดําเนินงานตามโครงการใหความชวยเหลือ

บรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษา

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 

(COVID-19)

/

สพม.ลป.ลพ.

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

สถานศึกษาสี่ดาน การขับเคลื่อนมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

/ สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายจําลอง ปาโกวงศ2



627

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

อบรมหลักสูตรการประเมินพฤติกรรมเด็ก

และเยาวชนทั่ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต

/ สํานักงาน ป.ป.ช. 

และมหาวิทยาลัย   

ขอนแกน

อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมือ

อาชีพ ดานการจัดการเรียนรูยุคใหม โดย

ใชแหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนและเทคโนโลยี

เปนฐาน เนื่องในวันครูครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

/ คุรุสภา 

อบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัล

ทรงคุณคา สพฐ. ( OBEC Awards )

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายณัฐพงศ          

 วงศทองจันทร

3

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายณัฐพงศ          

 วงศทองจันทร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การฝกทบทวนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

ประจําปการศึกษา 2564

/ / / ศูนยการฝกนักศึกาา

วิชาทหารมณฑล

ทหารบกที่ 32 จ.ลําปาง

การการสัมมนาผูประสานงานการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา

ในรูปแบบออนไลนนที่ 25 ม.ิย. 2564

/ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ครูพี่เลี้ยงในยุค New Normal เรื่องการ

พัฒนาวีดีเพื่อการเรียนการสอนดวย

แอปพลิเคชั่นKine Master วันที่ 3 ก.ค.

2564

/ / / คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การอบรมบูรณาการเครื่องมือและสื่อการ

สอนที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในหองเรียน

ระดับมัธยมศึกษา(แบบผสมสื่อออนไลน) 

วันที่ 17-18 กค.64

/ / / / บริษัททรูเอ็ดดูเคชั่น 

รวมกับCSR บ.บานปูฯ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายณัฐพงศ          

 วงศทองจันทร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมการสอนภาษาไทยออนไลน ใน

ศตวรรษที่ 21

/ สมาคมครูภาษาไทย

แหงประเทศไทย

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563  ( 

PLC : Professional Learning

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

อบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัล

ทรงคุณคา สพฐ. ( OBEC Awards )

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

/ มูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย รวมกับ 

สพฐ.

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธึการ

ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางแสงนภา  ใจเย็น4

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางแสงนภา  ใจเย็นตอ



630

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมบูรณาการเครื่องมือและสื่อการ

สอนที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในหองเรียน

ระดับมัธยมศึกษา(แบบผสมสื่อออนไลน) 

วันที่ 17-18 กค.64

/ / / / บริษัททรูเอ็ดดูเคชั่น 

รวมกับCSR บ.บานปูฯ

ประชุมสัมมนาผูบริหาร/ผูประสานงาน

โรงเรียนเครือขายฝกปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา รูปแบบออนไลน วันที่ 25 

มิถุนายน 2564

/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ประชุมซักซอมการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 

  ( 1 ตุลาคม 2564) รูปแแบบออนไลน

/ สพม ลปลพ

กิจกรรมอบรมเนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปพ.ศ.2564 ทอลกกะครู

ไทย : สอนภาษาไทยออนไลนอยางไรให

สนุกและไดผล วันที่ 14 สิงหาคม 2564

/ / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางแสงนภา  ใจเย็นตอ



631

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5 นางนัยนภัค  หวังใจ ครูชํานาญการ กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563    

 PLC : Professional Learning

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

กิจกรรมการศึกษาและทดสอบความรู

ออนไลน เรื่อง วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

/ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอตา

พระยา จังหวัดสระแกว

การศึกษาออนไลนและการทดสอบความรู 

เรื่อง การเรียนรูกัญชาและกัญชงอยาง

ชาญฉลาดสําหรับประชาชน

/ กระทรวงศึกษาธิการ

ครูชํานาญการนางพงษพิศ เชื้อสาร6



632

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมซักซอมความเขาใจแนวทางการ

จัดซื้อจัดจาง(ว.89) วันที่28 มิถุนายน 2564

/ สพม ลปลพ

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

การเรียนรูผานระบบออนไลนการเตรียม

ความพรอมรับการประเมิน PISA 2021 

ดวยระบบPISA-Style Online Testing

/ / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวเนตรแกว    

 เปรโต

7

ครูชํานาญการนางพงษพิศ เชื้อสารตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทําแบบทดสอบออนไลน หลักสูตรการ

เขาใจดิจิทัล (Digital Literacy) วันที่ 30 

เมษายน 2564

/ / / สํานักงาน กศน.

จังหวัดสมุทรสาคร

การประเมินสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดวยระบบออนไลน กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน วันที่ 30 เมษายน 2564

/ / / สมาคมวิทยากร

ลูกเสือบุรีรัมย

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสําหรับครู "รูปแบบการสอน

ภาษาไทย" โครงการบริการวิชาการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลนผาน

อินเทอรเน็ต วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

/ / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวเนตรแกว    

 เปรโต

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสําหรับครู "การจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning" โครงการ

บริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อบรมออนไลนผานอินเทอรเน็ต วันที่ 1 

พฤษภาคม 2564

/ / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสําหรับครู "การจัดการเรียนการ

สอนแบบใชโครงงานเปนฐาน (Project - 

Base Leaning" โครงการบริการวิชาการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลน

ผานอินเทอรเน็ต วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

/ / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวเนตรแกว    

 เปรโต

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวเนตรแกว    

 เปรโต

ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

2021Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู" หัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ 

และหองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปน

ฐาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

/ / / 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวเนตรแกว    

 เปรโต

ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

2021Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู" หัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเค

ชันและการวัดและประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

/ / / / 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวเนตรแกว    

 เปรโต

ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

2021Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู" หัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดิโอออนไลน 

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

/ / / 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวเนตรแกว    

 เปรโต

ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

ebinar สําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวขอ

 1. Review Teaching Tools : ในการ

จัดการเรียนการสอน 2.การสรางหองเรียน

ออนไลน ดวย Google Workspace for 

Education 3. การใช Application ที่ใช

ในการจัดการเรียนรูออนไลน ของวันที่ 14

 - 15 สิงหาคม 2564 

/ / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 นางนุสริน  อุบลศรี ครูชํานาญ

การพิเศษ
กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเรียนรูผานระบบออนไลนการเตรียม

ความพรอมรับการประเมิน PISA 2021 

ดวยระบบPISA-Style Online Testing

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การทําแบบทดสอบออนไลน หลักสูตรการ

เขาใจดิจิทัล (Digital Literacy) วันที่ 30 

เมษายน 2564

/ / / สํานักงาน กศน.

จังหวัดสมุทรสาคร

การประเมินสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดวยระบบออนไลน กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน วันที่ 30 เมษายน 2564

/ / / สมาคมวิทยากร

ลูกเสือบุรีรัมย

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสําหรับครู "รูปแบบการสอน

ภาษาไทย" โครงการบริการวิชาการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลนผาน

อินเทอรเน็ต วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

/ / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางนุสริน  อุบลศรีตอ



640

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสําหรับครู "การจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning" โครงการ

บริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อบรมออนไลนผานอินเทอรเน็ต วันที่ 1 

พฤษภาคม 2564

/ / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสําหรับครู "การจัดการเรียนการ

สอนแบบใชโครงงานเปนฐาน (Project - 

Base Leaning" โครงการบริการวิชาการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลน

ผานอินเทอรเน็ต วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

/ / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางนุสริน  อุบลศรีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางนุสริน  อุบลศรี ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

2021Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู" หัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ 

และหองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปน

ฐาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

/ / / 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางนุสริน  อุบลศรี ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

2021Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู" หัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเค

ชันและการวัดและประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

/ / / / 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางนุสริน  อุบลศรี ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

2021Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู" หัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดิโอออนไลน 

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

/ / / 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางนุสริน  อุบลศรี ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

ebinar สําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวขอ

 1. Review Teaching Tools : ในการ

จัดการเรียนการสอน 2.การสรางหองเรียน

ออนไลน ดวย Google Workspace for 

Education 3. การใช Application ที่ใช

ในการจัดการเรียนรูออนไลน ของวันที่ 14

 - 15 สิงหาคม 2564 

/ / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

อบรมจิตอาสาสวดมนตตานโควิต / ชมรมพุทธศาสตรสากล

นางทรงลักษณ       

 ชาวผาขาว

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

การประเมินผลทักษะออนไลน

หลักสูตร “ภูมิศาสตรประเทศไทย

(Thailand Geography)”

6/5/2021

/ / / โรงเรียนอุบลรัตน

พิทยา 

สพม.เขต 25 

หลักสูตรการประเมินวิทยฐานะครู 

PerformanceAgreement:PA

5/6/2021

/ / / สพป.ยโสธร เขต 1

การอบรมบูรณาการเครื่องมือและสื่อการ

สอนที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในหองเรียน

ระดับมัธยมศึกษา(แบบผสมสื่อออนไลน) 

วันที่ 17-18 กค.64

/ / / / บริษัททรูเอ็ดดูเคชั่น 

รวมกับCSR บ.บานปูฯ

ครูชํานาญการนางสาววีณา         

 แกวดวง

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาววีณา         

 แกวดวง

ครูชํานาญการ อบรมโครงการสงเสริมการจัดการศึกษา

แนวพุทธดวย การจัดการเรียนรู 

แบบ Active Learning 22/7/2564 

/ / / สพม.ลําปาง ลําพูน

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธึการ

ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

สังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางทิชากร  สุขยืน ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / / สพฐ.

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธึการ

ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงการ

เลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา

งาน (Performance agreement) จํานวน

 6 ชั่วโมง 1 สิงหาคม 2564

/ สพม.กรุงเทพฯ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / / สพฐ.

13 นายศุภกิจ ไชยรินทร ครูชํานาญการ กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

ครูชํานาญการนางสาวกันคฤทัย    

  กุลศรีวรินทร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / / สพฐ.

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

พนักงาน

ราชการ

นายณัฐภัทร ใจหมั้น14
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา

อบรมขั้นความรูชั้นสูง A.T.C  ลูกเสือ

สามัญรุนใหญ

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ / / / สพฐ.

การอบรมบูรณาการเครื่องมือและสื่อการ

สอนที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในหองเรียน

ระดับมัธยมศึกษา(แบบผสมสื่อออนไลน) 

วันที่ 17-18 กค.64

/ / / / บริษัททรูเอ็ดดูเคชั่น 

รวมกับCSR บ.บานปูฯ

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

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายณรงคฤทธิ์     

อินทะ

ครูอัตราจาง การอบรมโครงการคายสงเสริมสรางทักษะ

ชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา 2

(แบบอนนไลน) วันที่ 6 ส.ค. 64

/ / / / สพฐ.

18 นางพรสวรรค  

จันทรสวาง

ครูชํานาญ

การพิเศษ
กิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ ( PLC : 

Professional Learning 

Communication ) ปการศึกษา 2563

/ / โรงเรียน                 

 แมทะพัฒนศึกษา
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

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

เขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาส

งานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564         

(รูปแบบออนไลน)

 คุรุสภา

อบรมออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอแนว

ทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และการ

สอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอรืเน็ต

ดวยการเรียนเชิงรุก

 สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ

  สพฐ.

ครู คศ.3นายจํารัส ปนศรี2

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. เขารวมโครงการ STRONG - จิต

พอเพียงตานทุจริต กิจกรรมสรางเยาวชน 

Anti-Corruption Keaders

 ปปช.จังหวัดลําปาง

2. เปนครูผูสงเสริมการเรียนรู หัวขอ "การ

เปนพลเมืองอินเตอรเน็ตอยางมี ความ

รับผิดชอบ"

 DTAC

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลนและ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

   สพฐ.

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

   สพฐ.

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

   สพฐ.

ครู คศ.3นางสราดา สุขพัน3



627

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชั่นและการวัดประมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

    สพฐ.

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

   สพฐ.

4 นายสุธรรม ปนสวย ครู คศ.3 อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญและ

บุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรูชั้นสูง

(S.S.A.T.C)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

5 นายนภาพล  บุญมั่น ครู คศ.3
เขารวมโครงการสงเสริมสถานศึกษาและ

ประสานความรวมมือกับหนวยงานตน

สังกัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 สมศ

ครู คศ.3นางสราดา สุขพันตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมออนไลน เรื่อง การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ป

การศึกษา 2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การสังเคราะหรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการ

วิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการครู 

(การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วิดีโอแบบปฏิสัมพันธ)

 สพฐ.

ครู คศ.3นางคําสุข             

 ดวงประสิทธิ์

6
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางคําสุข             

 ดวงประสิทธิ์

ครู คศ.3 หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อสารสนเทศ

 และดิจิทัล เฝนระวังและใชสื่ออยาง

สรางสรรคในมิติวัฒนธรรมดวยการเรียน

การสอนออนไลนระบบเปด CHULA 

MOOC รอบ 2

 กระทรวงวัฒนธรรม

1. หลักสูตรการอบรมวัยรุนและเยาวชน

จังหวัดลําปาง

 สธ.จังหวัดลําปาง

2. เขารวมประชุมเสริมสรางความเขมแข็ง

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อ

ความปลอดภัยในสถานศึกษา ตาม

โครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ประจําป 2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ

  สพฐ.

นางสาวอรพิม        

 เพิ่มสมัคร

7 ครู คศ.3
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมการดําเนินการตามเกณฑและวิธีการ

ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่

เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

แล ธรรมาภิบาลในหองเรียน ร ดับ

  บ.บานปู จํากัด 

(มหาชน)

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ

 สพฐ.

อบรมการดําเนินการตามเกณฑและวิธีการ

ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย  กระทรวงศึกษาธิการ

คุณธรรมจริยธรรมเด็กทางรอดของสังคม กระทรวงศึกษาธิการ

เทคนิคและวิธีสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 จุฬาลงกรณ, สพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเดชัน และกาวัดและ

ปร เมินผลสําหรับการเรียนออนไลน

  จุฬาลงกรณ, สพฐ.

ครู คศ.2นางพิสมัย ศรีสุขา9

ครู คศ.2นายอนุสรณ สุขยืน8
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

 คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย แล  
การวัดและประเมินผลความรูระบบ

คอมพิวเตอรเบื้องตน

 คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

W bi

 สพฐ.

อบรมการดําเนินการตามเกณฑและวิธีการ

ประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ. ,ครุศาสตรจุฬาฯ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน  สพฐ. ,ครุศาสตรจุฬาฯ

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชั่น

 สพฐ. ,ครุศาสตรจุฬาฯ

การวัดและประเมินผลสําหรับการเรียน

ออนไลน

 สพฐ. ,ครุศาสตรจุฬาฯ

ครู คศ.2นางพิสมัย ศรีสุขาตอ

ครู คศ.2นางวันวิสา แสนปง10
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูโดยสื่อ

วีดีโอออนไลน

 สพฐ. ,ครุศาสตรจุฬาฯ

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ. ,ครุศาสตรจุฬาฯ

โครงการพัฒนาหลักสูตรสงเสริมการเรียน

รูเทาทันสื่อและดิจิทัลเฝาระวังและใชสื่อ

อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรมดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA

 MOCC รอบ 2

 กระทรวงวัฒนธรรม

รูปแบบการเขียนโครงงานวิทยาศาสตรที่ดี  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

Google Apps For Education  หองสมุดประชาชน

อําเภอหนองหญาปลอง

English in everyday life  โรงเรียนวัดอุทการาม

ครู คศ.2นางวันวิสา แสนปงตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ

สําหรับการวิจัย โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร

 ศูนยสงเสริมมาตรฐาน

การศึกษา ทีเอ็นซี

การพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียน 

(Classroom Action Research : CAR) 

เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรู

 ศูนยสงเสริมมาตรฐาน

การศึกษา ทีเอ็นซี

อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญและ

บุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรูชั้นสูง

(S.S.A.T.C)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมการสอนเพศวิถีศึกษา : การ

พัฒนาการเรียนรูแบบ E- Learning เพื่อ

พัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น

พื้นฐานจํานวน 22 ชั่วโมง

  สพฐ.

ครู คศ.2นายรณชัย            

 แกวในชุมภูทอง

11

ครู คศ.2นางวันวิสา แสนปงตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ

ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning สพม.ลําปาง ลําพูน

    สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ การจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลน

       สพฐ.

1. เขารวมโครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน

สนับสนุนการเรียนการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาไทย

 ม.ราชภัฏลําปาง

2. ประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการ

พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ประจําป 2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนายภัทรพงศ         

  จําปาวัน

12

ครู คศ.2นายรณชัย            

 แกวในชุมภูทอง

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. อบรมโครงการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 

(OBEC AWARDS)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

4. สัมมนาศึกษาดูงานดานพลังงานและ

จัดทําแผนพลังงาน โรงเรียนพลังงานชุมชน

 ป 2564

 กระทรวงพลังงาน

5.โครงการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทย

ฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement)

 สพม.กรุงเทพ ฯ เขต 1

6.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

   สพฐ.

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

ประจําปงบประมาณ  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 

การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่

เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในหองเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา

 Trainkru บริษัทเลิรน

เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

สนัลสนุนโดย บริษัท 

บานปู จํากัด (มหาชน)

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

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวมนทิกา      

 อินถา

ครูพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

 สพฐ.

สงเสริมศักยภาพการใชภูมอปญญาทองถิ่น

ในการเรียนรูของเยาวชนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 ม.ราชภัฏลําปาง

แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกําหนด

พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐ

ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่

เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในหองเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา

    Trainkru บริษัทเลิรน

เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

สนัลสนุนโดย บริษัท 

บานปู จํากัด (มหาชน)

15 นายวิธวศิน กองคํา 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน

 และการสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

 สพฐ.

การสรางหองเรียนออนไลน 1 , 2  สพฐ.

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนว

เกมิฟเคชัน และการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ.

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

ครูนางสาวติณณณัชชา 

โจนทรา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่

เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในหองเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา

 Trainkru บริษัทเลิรน

เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

สนัลสนุนโดย บริษัท 

บานปู จํากัด (มหาชน)

ครูสอนคิดตามแนวทาง Thanking 

School จากประเทศนิวซีแลนด บูรณาการ

 8 กลุมสาระ ระดับมัธยมศึกษา

 Trainkru บริษัทเลิรน

เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

สนัลสนุนโดย บริษัท 

บานปู จํากัด (มหาชน)

สอนแบบเชียนดวยทักษะโคชชิ่ง และการ

สรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

สําหรับหองเรียนศตวรรษที่ 21

 Trainkru บริษัทเลิรน

เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

สนัลสนุนโดย บริษัท 

บานปู จํากัด (มหาชน)

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลน

 สพฐ.

ครูนางสาวติณณณัชชา 

โจนทรา

ตอ



640

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

17 นายวิทยา คุณารูป ครูขั้นวิกฤต การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่

เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในหองเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา

       Trainkru บริษัทเลิรน

เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

สนัลสนุนโดย บริษัท 

บานปู จํากัด (มหาชน)
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

1.การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ม.ราชภัฏกําแพงเพชร

2. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน 

และหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณื

มหาวิทยาลัย

ครูนางวิภาพร สิทธิกัน7
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 หลัก   
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางวิภาพร สิทธิกัน ครู
3.  ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน 

และหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณื

มหาวิทยาลัย

1. ฝกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา  มณฑลทหารบกที่ 32

2. ประชุมเชิงปฎิบัติการการฝกภาคสนาม

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 3

 มณฑลทหารบกที่ 32

3. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่น

 สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณื

มหาวิทยาลัย

ครูนางสาวพรทิพย      

โพธาชัย

8
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  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่น

 สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณื

มหาวิทยาลัย

5. รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการสราง

ความรอบรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ ป พ.ศ.

2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงศา

ธารณสุข

9 นางสาวอําไพ รังนอย ครู 1. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครู ม. 1-3

 สพฐ.รวมกับ สสวท.

2. สงเสริมความเขมแข็งทางจิตปองกัน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

 สาธารสุขอําเภอแมพริก

3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรทาง

การศึกษา

  สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวพรทิพย      

โพธาชัย

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่น

 สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณื

มหาวิทยาลัย

 5. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน 

และหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณื

มหาวิทยาลัย

6. ผานการทดสอบบทเรียนออนไลน

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

เบื้องตน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2

ครูนางสาวอําไพ รังนอยตอ
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  (1)    

 หลัก   

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอําไพ รังนอย ครู 7. อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู

เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา การ

พัฒนาการเรียนรูแบบ E - Learning" เพื่อ

พัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.

1. นําเสนองานวิจัย TSQP2  โรงเรียนแมพริกวิทยา

2. โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่น

 โรงเรียนแมพริกวิทยา

3. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่น

 สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณื

มหาวิทยาลัย

ครูนางณิชพันธ         

 อินทรียสังวร

10
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   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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.

3. อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย

 สพฐ.

ครูนางสาววัลยา         

 แกวนอย

12

ครูนางสาวกุลธิดา       

 หลามะณี

11
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่น

 สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณื

มหาวิทยาลัย

2. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน 

และหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณื

มหาวิทยาลัย

14. นายปรภูมิ  อินจับ ครู ดผานการทดสอบออนไลน "ความรูทั่วไป

เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN)"

 รร.วิทยาศาสตรจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย ตรัง

13. นายปรีชา  หลามะโน ครู
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ประจําปงบประมาณ  2564
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หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอ

ไวรัสโคโรนา (Covid19)

 สพฐ.

2. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม

สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณื

มหาวิทยาลัย

3. การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูรับรองโดย

สถาบันคุรุพัฒนา เรื่อง สื่อและนวัตกรรม

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อ

เสริมสรางผูเรียน ใหเปนคนดี คนเกง และ

มีความสุข โดยใชกระบวนการ 3D

 หนวยพัฒนาครู ไอซัค

เซส เทรนนิ่ง

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูแบบออนไลน

 สพฐ.

15. นางสาวนงลักษณ  

คําพรหม

ครู
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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

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1 นายถนอม            

อุปวัฒนานัท

ผูอํานวยการ

โรงเรียน
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมสัมมนาออนไลน Green Learning

 Society โครงการหองเรียนสีเขียว 

ประจําป 2564

 กฟผ.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สพฐ.

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู

 สพฐ.

2 นายกฤษฎา          

มณีเชษฐา

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะ 3 ป)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายถนอม            

อุปวัฒนานัท

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน


สพฐ.

สัมนาการประเมินสัมฤทธิ์ผล ตําแหนง 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1


สพม.ลป.ลพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะ 3 ป)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ

วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการ

วิเคราะหการออกแบบการสราง

แบบทดสอบ (Test  Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

3 นายสมบัติ            

จันทรสุริยะ

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายกฤษฎา          

มณีเชษฐา

ตอ
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หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สพฐ.

การอบรมและทดสอบวัดความรูความ

เขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ว

9/2564 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2

สัมนาการประเมินสัมฤทธิ์ผล ตําแหนง 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

 สพม.ลป.ลพ

4 นางสาวอันธิกา       

  มีเพียร

ครู ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา           

(ระยะ 3 ป)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายสมบัติ            

จันทรสุริยะ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

ผานการประเมินผลการพัฒนาตนเองผาน

ระบบออนไลน เรื่อง การวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน (ออนไลน)

 สพป.ตาก 

เขต 1

ครูนางสาวอันธิกา       

  มีเพียร

ตอ
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  (1)    
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล

ประเมินผล
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การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

ผานการทดสอบประเมินออนไลน เรื่อง 

English Idioms (ออนไลน)

 โรงเรียนบานซับสีทอง

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ครูนางสาวอันธิกา       

  มีเพียร

ตอ



656

  (1)    
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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบวัดความรู เรื่อง ICT 

Literacy ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

(ออนไลน)

 โรงเรียนสารคาม

พิทยาคม สพม.เขต 26

ผานการทดสอบความรู เรื่อง วิทยาศาสตร

กับการแกปญหา (ออนไลน)

 โรงเรียนบานสวนอุดม

วิทยา สพป.ชลบุรี เขต1

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

 ื่  ิ ั

 สพฐ.โดยความรวมมือ

ของหนวยปฏิบัติการ

ิ ั ิ่ ิ การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

 ื่  ิ ั

 สพฐ.โดยความรวมมือ

ของหนวยปฏิบัติการ

ิ ั ิ่ ิ จิตวิทยาการศึกษา  โรงเรียนพิจิตรปญญา

นุกูล(สํานักบริหารงาน

ึ ิผานการทดสอบ "รักษาไทย ใชไดถูกตอง"

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ

 วิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรีรวมกับ

ไ

ครูนางสาวอันธิกา       

  มีเพียร

ตอ
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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

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

บานลาด

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ.

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดิโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดิดอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

การวัดและประเมินผลความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการวิจัย ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

  มรภ.กําแพงเพชร

ครูนายชนชนกร คําตื้อ5
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  (1)    

 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบวัดความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

และวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู ว9/2564 ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพป.ปทุมธานี เขต 2

การทดสอบออนไลนเนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําป 2564 หัวขอความรู

ดานทักษะภาษาไทย

 รร. ปทุมคงคา

การทดสอบออนไลนเนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําป 2564

 รร. สระบุรีวิทยาคม

การทดสอบความรูภาษาไทยดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสเนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําป 2564

 รร. แมเมาะวิทยา

การทดสอบความรูดวยระบบออนไลนเนื่อง

ในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2564

 รร. ซับนกแกววิทยา

ครูนายชนชนกร คําตื้อตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความรูพื้นฐานภาษาไทยเนื่อง

ในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2564

 รร.ฮอดพิทยาคม

ตอบคําถามภาษาไทยผานสื่ออนไลนเนื่อง

ในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2564

 รร. บานควนสุวรรร

การอบรมและการทดสอบความรูดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง จรรยาบรรรวิ

ชาชีพคร

 กศน.อําเภอบานลาด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะ 3 ป)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ

วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการ

วิเคราะหการออกแบบการสราง

แบบทดสอบ   (Test  Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูนายชนชนกร คําตื้อตอ

ครูนายนิรันทร          

ศรีไชยพงศ

6
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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.)

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 สพฐ

ครูนายนิรันทร          

ศรีไชยพงศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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 

โครงการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

หลักสูตร "ความปลอดภัยในโลก

อินเทอรเน็ต (Be Internet Awesome)"

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

อาชีวศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

  สพฐ.

ครูนายนิรันทร          

ศรีไชยพงศ

ตอ
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 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายนิรันทร          

ศรีไชยพงศ

ครู อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู

  สพฐ.

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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  (1)    
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  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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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 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ
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การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด
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เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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



อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

 ระบบออนไลน 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางสาวนิภาพร      

 เขียวออน

ตอ
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ทักษะภาษา
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและ

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 ระบบออนไลน 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 ระบบออนไลน 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางสาวนิภาพร      

 เขียวออน

ตอ
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ในวิชาชีพ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาและเรียนรูออนไลนตาม

โครงการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

หลักสูตร "ความปลอดภัยในโลก

อินเตอรเน็ต (Be Internet Awesome)"

 ระบบออนไลน 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ประชุมสัมมนาออนไลน Green Learning

 Society โครงการหองเรียนสีเขียว 

ประจําป 2564

 ระบบออนไลน การ

ไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย

การทดสอบความรูภาษาไทย ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564

 ระบบออนไลน 

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมและการทดสอบความรูดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู ผานเกณฑ 80%

 ระบบออนไลน ศูนย

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอบานลาด

ครูนางสาวนิภาพร      

 เขียวออน

ตอ
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(7) 
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ระบบการเรียนออนไลนในบทเรียนความ

เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี

ประสิทธิภาพ

 สถาบันพัฒนา

บุคลากรภาครัฐดาน

ดิจิทัล

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  สถาบันพัฒนา

บุคลากรภาครัฐดาน

ิ ิ ั
PLCโครงการกอสรางศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที2่1  ศูนยฝกอบรม 

Experttraiing

ทักษะดาน Digital  Literacy  สพม. 42  

นครสวรรค-อุทัยธานี

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไวรัส COVID-19  สพป.มหาสารคามเขต1

ครูวิทยฐานะ

ชํานาญการ

พิเศษ

นายสมบูรณ          

  พงษจะโปะ

8
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

 สพป.เพชรบูรณเขต3

PLC:สําหรับครู  สพป.เพชรบูรณเขต3

คุณธรรม  จริยธรรม  สําหรับครู  สพป.เพชรบูรณเขต3

การสรางหองเรียนออนไลนดวยGoogle 

Classroom

  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 มูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ3ป) 

23-25 ต.ค. 2563

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหผลการ

ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) 30 พ.ย. 2563

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูวิทยฐานะ

ชํานาญการ

พิเศษ

นายสมบูรณ          

  พงษจะโปะ

ตอ

ครูนางภาวี  อุนจิตร9
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เพื่อการ

สื่อสาร
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ3ป)      

  1 ธ.ค. 2563

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมโครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ประจําป 2564 22 ธ.ค. 2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

หลักสูตรความปลอดภัยในโลกอินเทอรเน็ต

  21 พ.ค.64

 สอศ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม 21 พ.ค.64

 สอศ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรับมือกับ

ภัยคุกคามดวยระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน”  22 มิถุนายน 2564

 สพม. ลําปาง ลําพูน

10 นางสาวอัจฉิมา       

 พันธุอราม

ครูผูชวย อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูนางภาวี  อุนจิตรตอ
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เพื่อการ

สื่อสาร
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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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  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ 

การสรางหองเรียนออนไลน

   สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

   สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ 

การสงเสริมศักยภาพการเยนรูดวยสื่อดิดิ

โอออนไลน

   สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน

   สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

11 นางณิชกานต         

  ทิพระหา

ครูชํานาญ

การพิเศษ

การอบรรมขยายผลองคความรูทาง

วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไป

ยังโรงเรียน ระดับมัธยมตอนปลาย สาขา

ชีววิทยา

 โรงเรียนบลําปาง

กัลยาณี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางหองเรียน

ออนไลน  
สพฐ.

การสังเคราะหรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา  
สพม.ลําปาง ลําพูน

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

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางณิชกานต         

  ทิพระหา

ตอ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรม“เรียนรูเพื่อการสอน สอนเพื่อ

การเรียนรู” รูปแบบออนไลน

 กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

 กระทรวงศึกษาธิการ

การเตรียมความพรอมการจัดทําขอตกลง

ในการพัฒนางาน (Performance 

Agreement PA)

 สพป.ปทุมธานี เขต 2

อบรมโครงการสัมมนาเยาวชนอาสารุนที่ ๗  แผนกประชาสัมพันธ 

เหมืองแมเมาะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูผูชวยนางสาวอมราวดี     

  กิกลิ้ง

ตอ

ครูนางสาวนุชจรีย  อุดม13
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน    

   (O - NET) และการวิเคราะหการ

ออกแบบการสรางแบบทดสอบ (Test 

Blueprint)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมการใชโปรแกรมขอสอบระบบ

ออนไลน ณ หองเรียนคอมพิวเตอร 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จํานวน 20 

ชั่วโมง

 คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

ครูนางสาวนุชจรีย  อุดมตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมการอบรมและผานการทดสอบวัด

ความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู  

  ว9/ 2564 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2

เขารวมอบรม OBEC 2021 ในหัวขอการ

สรางหองเรียนออนไลน

  สพฐ.

เขารวมอบรม OBEC 2021 ในหัวขอ

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

  สพฐ.

เขารวมอบรม OBEC 2021 ในหัวขอการ

สงเสริมศักยภาพเยาวชนดวยสื่อดิจิทัส

  สพฐ.

เขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

  สพฐ.

ครูนางสาวนุชจรีย  อุดมตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ไดเขารวมอบรมและผานการทดสอบวัด

ความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงและวิทยะฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู ว9/2564 ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยวิดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ        

   วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความรวมมือของ 

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางสาวสุกัญญา  

ไชยเหล

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสุกัญญา  

ไชยเหล

ครู ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล 

(New Noormal Life and Digital 

Quotient) วันที่ 17 กรกฎาคม 2564


มหาวิทยาลัยเกษตร  

ศาสตร

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน

โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 64

 สํานักงานเลขาธิการ   

 คุรุสภา

 ฝกอบรมผุกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ     

ขั้นความรูขั้นสูง

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ 

การสรางหองเรียนออนไลน

   สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

   สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวชุติชมกานต 

 บุญทา

15
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ที่ ชื่อ - สกุล
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โอออนไลน

   สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ 

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลนและ

ความปลอดภัยบนโลกอินเตอรเน็ตดวยการ

เรียนเชิงรุก

   สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางหองเรียน

ออนไลน

   สํานักเทคโนโลยี สพฐ.

16 นางชนกนัทน         

 อุนอารมณ

ครู หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

และวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

   สนง.เขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

ครูนางสาวชุติชมกานต 

 บุญทา

ตอ
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 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมออนไลนการจัดการศึกษา

ทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัส ( COVID-19 ) ชมผาน 

www.dltv.ac.th7 พ.ค. 2563 5 : 30

  สพฐ.

อบรมการปฏิบัติการยกระดับผบสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 5 กลุมสาระฯ 10 พ.ค.2564

 7 : 30

   โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู 17 พ.ค.2564 6 : 00

  สพฐ. รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

หัวขอ แนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลนและการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก 18 

พ.ค.2564 6 : 00

   สพฐ. รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางชนกนัทน         

 อุนอารมณ

ตอ
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ทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัส ( COVID-19 ) ชมผาน 

www.dltv.ac.th 19 พ.ค. 2563 3 : 00

  สพฐ. รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู 19 พ.ค.2564 6 : 00

  สพฐ.

หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน  19 พ.ค.2564 6 :

 00

 สพฐ. รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางชนกนัทน         

 อุนอารมณ

ตอ
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เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมและผานการทดสอบวัดความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ว

9/2564 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 16 

กรกฎาคม 2564 6 : 00

 สพป.ปทุมธานี เขต 2

เขารวมกิจกรรมตอบคําถามภาษาไทย 

ผานสื่อออนไลนเนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564 

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 

2564 3 : 00

 โรงเรียนประจวบ

วิทยาลัย

17 นางตรีสุคนธ รักสนิท พนักงาน

ราชการ

 ฝกอบรมผุกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ      

 ขั้นความรูขั้นสูง

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูนางชนกนัทน         

 อุนอารมณ

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะหผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(ONet)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ 

การสรางหองเรียนออนไลน

   สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

   สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ 

การสงเสริมศักยภาพการเยนรูดวยสื่อดิดิ

โอออนไลน

   สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน

   สพฐ.

พนักงาน

ราชการ

นางตรีสุคนธ รักสนิทตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมทดสอบวัดความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

และวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตําแหนงครู ว 9 / 2564 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานีเขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน

     สพฐ.

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

Coding Online Grade 7-9 Teacher 

(C4T-8)

 สพฐ.

การอบรมพัฒนาครูผูนิเทศผานระบบ 

Video Conference

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนพั  โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมการสรางเวปไซต  โรงเรียนแมเมาะวิทยา

พนักงาน

ราชการ

นางตรีสุคนธ รักสนิทตอ

18 นางสาวมะลิวัลย     

 ขวัญกิจศักดา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนในยุค

ปกติใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเนตดวยการเรียนเชิงรุก 17

 พฤษภาคม 2564

 สพฐ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนในยุค

ปกติใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน1และการสรางหองเรียนออนไลน2

 18 พฤษภาคม 2564

  สพฐ

ครูนางสาวมะลิวัลย     

 ขวัญกิจศักดา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนในยุค

ปกติใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน 19 

พฤษภาคม 2564

 สพฐ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนในยุค

ปกติใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวเกมิฟเคชัน และการวัด

และประเมินผลสําหรับการเรียนออนไลน 

20 พฤษภาคม 2564

  สพฐ

ครูนางสาวมะลิวัลย     

 ขวัญกิจศักดา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนในยุค

ปกติใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดิโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ 21 

พฤษภาคม 2564

  สพฐ

อบรมโครงการบริการวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร

นาฏศิลปไทย วันที่13 กรกฎาคม 2564

 สถาบันบัณฑิต         

 พัฒนศิลป

อบรมโครงการบริการวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม เรื่องจารีตในการแสดง

นาฏศิลปไทย วันที่13 กรกฎาคม 2564

 สถาบันบัณฑิต         

 พัฒนศิลป

ครูนางสาวมะลิวัลย     

 ขวัญกิจศักดา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมโครงการบริการวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม เรื่องเทคนิคการนุงผาแบบ

จีบโจง เทคนิคการทําผมประกอบการแสดง

 วันที่14 กรกฎาคม 2564

 สถาบันบัณฑิต         

 พัฒนศิลป

อบรมโครงการบริการวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง รําฉุยฉายกิ่งไมเงิน

ทอง วันที1่4 กรกฎาคม 2564

 สถาบันบัณฑิต         

 พัฒนศิลป

การสืบสานพิธีไหวครูนาฏศิลปไทย วันที่ 

10-11 สิงหาคม 2564

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร

อบรมโครงการบริการวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง นวัตกรรมวังหนาและ

เพลงอีแซวเพื่อการศึกษา วันที1่1 สิงหาคม

 2564

 วิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรี

ครูนางสาวมะลิวัลย     

 ขวัญกิจศักดา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวมะลิวัลย     

 ขวัญกิจศักดา

ครู อบรมโครงการนําเสนอผลงานวิชาการดาน

งานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย

ระดับชาติ ครั้งที่1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564

 มหาวิทยาลัยศรี       

นครินทรวิโรฒ

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 สสวท.

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขม ตําแหนง ครูผูชวย

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที1่-3 

(Coding Online for Grade 7-9 

Teacher) (C4T-8)

 สสวท.

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนา

การการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

โครงการ OBEC 2021 WEBINER การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม :

 มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู
 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม "เรียนรูเพื่อการสอน สอนเพื่อ

เรียนรู" รูปแบบออนไลน 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน  

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 นางสาวเบญจมาศ   

 จงสัมฤทธิ์ดี

ครูอัตราจาง เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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
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โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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

 เขารวมอบรมการใชโปรแกรมขอสอบ

ระบบออนไลน ณ หองเรียนคอมพิวเตอร 

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ 

การสรางหองเรียนออนไลน

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ 

การสงเสริมศักยภาพการเยนรูดวยสื่อดิดิ

โอออนไลน

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูอัตราจาง นางสาวเบญจมาศ  

  จงสัมฤทธิ์ดี

ตอ
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ที่ ชื่อ - สกุล
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พัฒนา

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

ครู21 นางสาวสุปราณี      

 คําแปง
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และ การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

     สํานักงานณะ

กรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยความ

รวมมือของ หนวย

ปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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 และ การสรางหองเรียนออนไลน 2

     สํานักงานณะ

กรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยความ

รวมมือของ หนวย
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ตอ นางสาวสุปราณี      

 คําแปง

ครู การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ และ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

     สํานักงานณะ

กรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยความ

รวมมือของ หนวย

ปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ
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อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสุปราณี      

 คําแปง

ครู การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

     สํานักงานณะ

กรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยความ

รวมมือของ หนวย

ปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"เขารวมอบรมครูดวยระบบออนไลน

หลักสูตร ""หลักสูตรอบรมออนไลนการ

จัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณสําหรับครู

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding Online for 

Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)"

 สพฐ รวมกับ สสวท

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูอัตราจางนางสาวศาริณี        

  ใจกันเงิน

22
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เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

พื้นฐาน (O - NET) และการวิเคราะหการ

ออกแบบการสรางแบบทดสอบ (Test 

Bl eprint

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมและการทดสอบความรูดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง จรรยาบรรณ วิชาชีพ

คร

  กศน.อําเภอบานลาด

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย

ผลองคความรูทางวิชาการและการจัดการ

เรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง 

ครั้งที่ 2

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษา ปที่ 4-6 

Coding Online for Grade 10-12 

Teacher (C4T-9)

 สสวท.

ครูอัตราจางนางสาวศาริณี        

  ใจกันเงิน

ตอ

ครูอัตราจางนางสาวสุรีรัตน       

 สุยะสืบ

23
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสุรีรัตน       

 สุยะสืบ

ครูอัตราจาง การทดสอบความรูภาษาไทย ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564

  โรงเรียนแมเมาะวิทยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส

หลักสูตร 62037

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการมีสวน

รวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

กิจกรรมทดสอบความรูพื้นฐานทาง

ภาษาไทย

 ชมรมคนรักษภาษาไทย

ทายชื่อวรรณคดีจากนางในวรรณคดี  กศน.อําเภอบานโปง

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอการสรางหองเรียน 1 และ 2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวลักษิกา      

  เชวงศักดิ์โสภาคย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวลักษิกา      

  เชวงศักดิ์โสภาคย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสรางแฟมสะสมผลงานดวย New 

Google Sites

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ความปลอดภัยในโลกอินเทอรเน็ต  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาครูผูสอนเพื่อ

ความกาวหนาทางวิชาชีพ สายงานการสอน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปที่ 1-3

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยใน

ชั้นเรียน

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูนางสาวลักษิกา      

  เชวงศักดิ์โสภาคย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวลักษิกา      

  เชวงศักดิ์โสภาคย

ครู หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

และวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

 การอบรมหลักสูตร การใชเครื่องวิทยุ

คมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ 

(SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ

  ศูนยฝกอบรม

ตํารวจภูธรภาค 5

การพัฒนาและการเรียนรูออนไลน 

หลักสูตร "ความปลอดภัยในโลก

อินเทอรเน็ต (Be Internet Awesome)"

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การทดสอบความรูภาษาไทย  ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ  ประจําปการศึกษา 2564

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูนางสาวจิรพรรณ     

 ขระเขื่อน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมและผานการทดสอบวัดความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครู ว

9/2564 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน  สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวจิรพรรณ     

 ขระเขื่อน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สําหรับบุคลากรในสถานศึกษา


 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกับศูนยเฉพาะกิจ

คุมครองและชวยเหลือ

เด็กนักเรียน และ

มูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

  สพฐ.

ครูนางสาวรังษิยา       

 อินแถลง

26



708

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัดประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

  สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

  สพฐ.

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง 

และวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู ว9/2564

 สพป. ปทุมธานี เขต2

ครูนางสาวรังษิยา       

 อินแถลง

ตอ



709

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวรังษิยา       

 อินแถลง

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

    สพฐ.

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

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

28 นางณุภัทรณีย        

 พายัพสาย

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนการสอนออนไลนและการสอนความ

ปลอดภัยบนโลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียน

เชิงรุก  17 พฤษภาคม 2564

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

การทดสอบวัดความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู ว9/2563 ดวย

ระบบอิเลคทรอนิกส เมื่อ 16 กรกฎาคม 

2564

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

ครูนางพัชราภรณ       

  ทองสอาด

29



711

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Picture Dictation Competition  Grade

 Level : Junior High School . The 

Project for Developing Foreign 

Language Potential, Academic Year 

2021  เมื่อ 6 สิงหาคม 2564

   โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ยานนาเวศน

Picture Dictation Competition  Grade

 Level : Senior High School . The 

Project for Developing Foreign 

Language Potential, Academic Year 

2021 เมื่อ 6 สิงหาคม 2564

   โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ยานนาเวศน

30 นางสาวมัญชรี        

 สนิทวงศ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูนางพัชราภรณ       

  ทองสอาด

ตอ



712

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมและทดสอบวัดความรูความ

เขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ว

9/2564 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยใชการ

วัดผลประเมินผลแนวใหม ภายใตโครงการ

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

สตูล

 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ครูนางสาวมัญชรี        

 สนิทวงศ

ตอ

ครูนายสันษร  วรรณ

แกว

31



713

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายสันษร  วรรณ

แกว

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ 

การสรางหองเรียนออนไลน

   สํานักงาน

คณะกรรมการ ศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

   สํานักงาน

คณะกรรมการ ศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 ในหัวขอ 

การสงเสริมศักยภาพการเยนรูดวยสื่อดิดิ

โอออนไลน

   สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้น

ครูนายธนากร  ทํามาตา32



714

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

โครงการ OBEC 2021 WEBINER การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม :

 มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู

   กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรม "เรียนรูเพื่อการสอน สอนเพื่อ

เรียนรู" รูปแบบออนไลน

     กระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

และวิทยฐานะ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู  ว9/2564 ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

        สพป.ปทุมธานี เขต 2

ทดสอบออนไลน หัวขอ พื้นฐานการเรียนรู

ภาษาไทย กิจกรรมสัปดาหภาษาไทย

  รร.สบปราบพิทยา

ครูนางสุริฉาย  มีเลข33
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ทดสอบความรูภาษาไทย ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ

  รร.แมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสรางศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา "ตลาดนัดการ

เรียนรูออนไลนวังจันทรเกษม" หลักสูตร 

คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม

        กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสรางศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา "ตลาดนัดการ

เรียนรูออนไลนวังจันทรเกษม" หลักสูตร 

โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ  เสนทาง

วิชาชีพครูจะกาวไปทิศทางใด

        กระทรวงศึกษาธิการ

34 นายธนพงษ           

 อภิวงคงาม

ครู อบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขาย

 โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณและโรงเรียน

ลําปางกัลยาณี

ครูนางสุริฉาย  มีเลขตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมและทดสอบวัดความรูความ

เขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ว

9/2564 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่อง คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

 สสวท.

ครูนางสาวจีรณัฐ        

  เมืองมั่งคั่ง

35

ครูนายธนพงษ           

 อภิวงคงาม

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เรื่อง สงไดสบายกระเปา

 สสวท.

การพัฒนาทักษะชีวิต  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

มหากาพย กลเม็ดเกงคณิต พรอมสูสู

แคลคูลัส (ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส)

 จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

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

36 นางทัดทรวง          

  เตชะแกว

ครู

ครูนางสาวจีรณัฐ        

  เมืองมั่งคั่ง

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

   สพฐ.

พัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษาหลักสูตร 

Goolgle Classroom

   สกอ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่น และการ

วัดและประเมินสําหรับเรียนออนไลน

   สพฐ.

ครูนางทัดทรวง          

  เตชะแกว

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

พัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร การ

สรางแฟมสะสมผลงานดวย New Goolgle

 Sites

   สกอ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อ วีดิโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ

   สพฐ.

พัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร ความ

ปลอดภัยในโลกอินเตอรเน็ต (Be Internet

 Awesome)

   สกอ.

37  นางสิริลักษณ        

 สิทธิเทียนชัย

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูนางทัดทรวง          

  เตชะแกว

ตอ
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 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-Net

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนอมนําพระ

บรมราโชบายดานการศึกษาในหลวง

รัชกาลที่ 10

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ

ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active  

Learning

 สพฐ

โครงการอบรมออนไลน หลักสูตร การใช

สื่อดิจิทัล (AOL)

 สพม

เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรูในหองเรียน

และรูปแบบออนไลน 

   อจท

38 นายปุณภพ  มาปลูก ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครู นางสิริลักษณ        

 สิทธิเทียนชัย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายปุณภพ  มาปลูก ครู การทดสอบความรูภาษาไทยดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสเนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําป 2564

 รร. แมเมาะวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ความปลอดภัยในโลกอินเตอรเน็ต (Be 

Internet Awesome)

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การพัฒนาครูผูสอนเพื่อความกาวหนาทาง

วิชาชีพ สายงานการสอน รุนที่ 1-2

 สพป.เชียงใหม เขต 2

ทดสอบความรูภาษาไทย ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

 สพม. ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนางสาวรติญา        

 พงสุภา

39
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

และวิทยฐานะขาราชการครูและบุคคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู ว9/2564 ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพป.ปทุมธานี เขต 2

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ความปลอดภัยในโลกอินเตอรเน็ต (Be 

Internet Awesome)

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การพัฒนาครูผูสอนเพื่อความกาวหนาทาง

วิชาชีพ สายงานการสอน รุนที่ 1-2

 สพป.เชียงใหม เขต 2

ทดสอบความรูภาษาไทย ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

 สพม. ลําปาง ลําพูน

ครูผูชวยนางสาวรติญา        

 พงสุภา

ตอ

ครูนางสาวภัทราวดี     

  ไชยยา

40
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

และวิทยฐานะขาราชการครูและบุคคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู ว9/2564 ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สพป.ปทุมธานี เขต 2

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การอบรมและผานการทดสอบวัดความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู         

   ว9/2564 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานีเขต2

42 นายกุลสุขพัชร       

 พงศกิจรักษ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูนางสาวภัทราวดี     

  ไชยยา

ตอ

ครูนางศิริลักษณ         

 จอมวิชัยยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูดานศัพทสังคีตดุริยางคไทย  วิทยาลัยนาฏศิลป

อางทอง

แอปพลิเคชันยอดนิยม  โรงเรียนหวยกรดวิทยา

 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ   คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการอานคลอง 

เขียนถูกตอง

 โรงเรียนสภาราชินี 

จังหวัดตรัง

คูมือวัคซีนความรู กศน.สูโรคโควิด 19  กศน.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันสุนทรภู    กศน.อําเภอเกาะกูด

เครื่องดนตรีไทยที่ควรรู  โรงเรียนตาคลีประชา

สรรค

ความรูดานมิติสัมพันธ ระดับพื้นฐาน  โรงเรียนพระพุทธบาท

รังสีวิทยา

ครูนายกุลสุขพัชร       

 พงศกิจรักษ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมรําลึกสุนทรภู ครูแหงวรรณกรรม

ไทย

   วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม

กิจกรรม เรื่อง คําสุภาพ เนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ

   โรงเรียนออมนอย

โสภณชนูปถัมภ

ความรูพื้นฐานดานภาษาไทย เนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ

   โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสาน

มิตร ฝายมัธยม

โครงการสงเสริมการอานออนไลน เรื่อง 

สํานวน สุภาษิต คําพังเพย

   กศน.อําเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี

ตัวละครในวรรณคดีไทย    โรงเรียนบานบาก 

สพป.อุบลราชธานี เขต

 1

กิจกรรมตอบคําถามออนไลนเนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ

   โรงเรียนวัดลาดชะโด 

(ประกาศวิทยาคาร)

ครูนายกุลสุขพัชร       

 พงศกิจรักษ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สพฐ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบรมเรื่องความรูความเขาใจหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู ว9/2564 ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 16 ก.ค.64

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 14-15 ส.ค.

64

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

45 นายคุณากร  แกวเทพ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ครูนางจันทรฉาย  สุขยิ่ง43

ครูนายรตนพงษ         

 ปนติสวัสดิ์

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายคุณากร  แกวเทพ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางหองเรียน

ออนไลน

   สํานักเทคโนโลยี สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษ ระยะ 3 ป

 โรงเรียนแมเมาะวิทยา

การทดสอบความรูภาษาไทย ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564

  โรงเรียนแมเมาะวิทยา

47 นางสาวมนทิชา 

หลวงแปน

ครู ไดเขารวมการอบรมและผานการทดสอบ

วัดความรูความเขาใจหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครู ว9/2564 ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 สนง.เขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

ครูผูชวยนางสาววราภรณ     

  อุพิริ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ไดเขารวมการอบรมและผานการทดสอบ

วัดและประเมินผลดวยระบบออนไลน

โครงการ  Good  Food For  All กินด-ี

อยูดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพืช ครั้งที่ 2

 สพฐ.และบริษัท คะตะ

ลิสต  จํากัด

การอบรมครูดวยระบบออนไลนหลักสูตร 

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 

 รหัส 63023

 สพฐ. และ สสวท

การอบรมครูดวยระบบออนไลนหลักสูตร 

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  

รหัส 63026

 สพฐ. และ สสวท

ครูนางสาวมนทิชา 

หลวงแปน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวมนทิชา 

หลวงแปน

ครู หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรูเพศวิถี

ศึกษา การสอนเพศวิถีศึกษา : การ

พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning เพื่อ

พัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.และสสส.

48 นายอํานวย  วงศษา ครูอัตราจาง การทดสอบความรูภาษาไทย ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564

  โรงเรียนแมเมาะวิทยา

อบกรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

  สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณ สําหรับมัธยมศึกษาปที่1-3

  สสวท.

49 นายปฏิภาณ  ใจซื่อ ครูอัตราจาง
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  (1)    

 หลัก   

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมเมาะวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

50 นายศราวุฒิ           

 สุวรรณเมือง

ครูอัตราจาง การทดสอบความรูภาษาไทย ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564

  โรงเรียนแมเมาะวิทยา

51 นายธนภัทร  เลาดี ครูอัตราจาง การทดสอบความรูภาษาไทย ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564

  โรงเรียนแมเมาะวิทยา

52 นายปยพงษ          

อินทรจักร

ครูอัตราจาง การทดสอบความรูภาษาไทย ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564

  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

บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวาง

ตนของคนทํางาน และการจัดพิธีการอยาง

มืออาชีพ

✓ ชมรมพัฒนา

บุคลิกภาพและอนุรักษ

วัฒนธรรมไทย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายเสนีย             

 จินตกสิกรรม

1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายเสนีย             

 จินตกสิกรรม

ตอ
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 หลัก   

สูตร
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การจัดการ
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วัดผล

ประเมินผล
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การใชสื่อ

เทคโนโลยี
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บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร

อาชีพที่เหมาะสมนําไปสูการปฏิบัติของ

สถานศึกษา

✓ สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําปาง

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางจันทกานต       

  ดวงมาลา

2



734

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางจันทกานต       

  ดวงมาลา

ตอ



735

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู

ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

✓ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู

ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

✓

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 

ประจําป 2564

✓ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนายภาคภูมิ           

 มั่นประสงค

3



736

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนายภาคภูมิ           

 มั่นประสงค

ตอ



737

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู

ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

✓

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พนักงาน

ราชการ

นางสาวศิรินาถ  

สิทธิการ

4



738

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวศิรินาถ  

สิทธิการ

ตอ พนักงาน

ราชการ



739

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

กระบวนการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําห

รังครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ

 KRU CLUB “สอนออนไลนอยางไรให 

Smart ในยุค next normal

✓ ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ

สมเด็จพระรัชมังคลา

จารย

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางสาวษมาภรณ    

 สายวงศปญญา

5



740

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวษมาภรณ    

 สายวงศปญญา

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

ผานการอบรมออนไลน “หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 

10/2564

สมาคมผูบริหาร

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2

6 นายภาคภูมิ         

มั่นประสงค

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 

ประจําป 2564

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

7 นายสุทธิพงษ  มีสุข ครูผูชวย การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน



741

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนายสุทธิพงษ  มีสุขตอ



742

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายสุทธิพงษ  มีสุข ครูผูชวย การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสมนึก             

 ดิษฐกระจัน

8



743

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสมนึก             

 ดิษฐกระจัน

ตอ



744

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางประพิมพ         

 จินตกสิกรรม

9



745

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 นายมธุรพจน  

วัฒนะนุกูล

ครู การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางประพิมพ         

 จินตกสิกรรม

ตอ



746

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายมธุรพจน  

วัฒนะนุกูล

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายมธุรพจน  

วัฒนะนุกูล

ครู การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายจิรโรจน  จันตะ11
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายจิรโรจน  จันตะตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายสมภพ  คําบุญชู12



750

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 นางสุภาพ  วงคษา ครู การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายสมภพ  คําบุญชูตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสุภาพ  วงคษาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสุภาพ  วงคษา ครู การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางนวลจันทร      

ฮวบนอย

14



753

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางนวลจันทร      

ฮวบนอย

ตอ



754

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางภาวดี  ไชยวรรณ15



755

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 นางบุปผา            

ฮาวกองแกว

ครู การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางภาวดี  ไชยวรรณ15



756

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางบุปผา            

ฮาวกองแกว

16



757

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

16 นางบุปผา            

ฮาวกองแกว

ครู การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวณัฏฐณิชา  

ถานอย

17



758

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวณัฏฐณิชา  

ถานอย

ตอ



759

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางอิสริยาภรณ  

ปรังการ

18



760

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 นางสาวอัมพวรรณ  

ติ๊บบุตร

ครูอัตราจาง การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางอิสริยาภรณ  

ปรังการ

ตอ ครู



761

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูอัตราจางนางสาวอัมพวรรณ  

ติ๊บบุตร

ตอ



762

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

19 นางสาวอัมพวรรณ  

ติ๊บบุตร

ครูอัตราจาง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูอัตราจางนายสุนธร  ใจแปง20



763

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูอัตราจางนายสุนธร  ใจแปงตอ



764

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ไดรวมทํากิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย 

รวมใจสรางสรรคทําความดี(ออนไลน) : 

Youth R-SA Online Project เนื่องในวัน

วิสาขบูชา

✓ ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ

สมเด็จพระรัชมังคลา

จารย

ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

รายการ KRU(คร)ู CLUB หัวขอ "4 ทักษะ

การจับประเด็น เรียนดี ชีวิตปง" Find 

Keyword through 4 skills (Holistic 

active learning program) ของโครงการ

เยาวชนจิตอาสาทั่วไทย รวมใจสรางสรรค

ทําดีออนไลน (Youth R-SA)

✓ ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ

สมเด็จพระรัชมังคลา

จารย

ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

รายการ KRU(คร)ู CLUB หัวขอ "พัฒนา

ผูเรียนใหเปนผูนําเกงและดี" ของโครงการ

เยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสรางสรรคทํา

ดีออนไลน (Youth R-SA)

✓ ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ

สมเด็จพระรัชมังคลา

จารย

ครูนางศุภิสรา  ไวสิทธิ์21
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมสันวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใน

รายการ KRU(คร)ู CLUB หัวขอ "เสกลูก

ศิษยใหขยันดวย Active learning & 

Growth mindset" ของกิจกรรมรอยรวม

ใจทั่วไทย สรางสรรคทําความดี (ออนไลน)

✓ ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ

สมเด็จพระรัชมังคลา

จารย

ไดเขารวมอบรมพัฒนาศักยภาพในหัวขอ 

"ทํา Pre-Test และ Post-Test ผาน 

Quizizz" ของกิจกรรม Up Skill For 

Teacher การสอนออนไลนในยุค Next 

Normal

✓ ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ

สมเด็จพระรัชมังคลา

จารย

ไดเขารวมโครงการปฏิบัติธรรมครูออนไลน

 หลักสูตร "สมาธิสรางสุข"

✓ ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ

สมเด็จพระรัชมังคลา

จารย

ครูนางศุภิสรา  ไวสิทธิ์ตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

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

ศึ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมครูดวยระบบออนไลนหลักสูตร

Blended Learning and CEFR online 

classroom Management for Oxford 

Online Skill Program

√ Oxford University 

Press

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form"

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Active Learning for Secondary 

Classroom in the age of Covid

√ √ Oxford University 

Press

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางวราภรณ          

 ชางวิเศษ

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

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 

SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

MEP English Camp √ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

English Day Camp √ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางศิริธร จะวรรณา3
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

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

ครูชํานาญการนางศิริธร จะวรรณาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4 ทักษะการจับประเด็น เรียนดี ชีวิตปง  ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

โครงการประกวด ทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ "Why English is vital"

 สํานักพิมพไทยวัฒนา

พานิช

Get started with Oxford Online Skills 

Program

 Oxford University 

Press

สอนอยางไรให smart ในยุค next normal  ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

ครูชํานาญการนางศิริธร จะวรรณาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน /

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ 2  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน /

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญการนางศิริธร จะวรรณาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน /

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินผลสําหรับการเรียนออนไลน

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน /

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญการนางศิริธร จะวรรณาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน /

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

Climate Action for Language 

Education: Developing and 

delivering lesson with a 

sustainability focos

 British Council 

Micro Learning: การเรียนรูพอดีคํา  ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูชํานาญการนางศิริธร จะวรรณาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Online Teaching Tools: เครื่องมือ

สําหรับครูสอนออนไลน

  ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

A.I. ทางการศึกษาโดยใช Machine 

Learning อยางงายโดยไมตองเขียนโคด

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รูเทาทันสื่ออยางสรางสรรค: การจัดการ

เรียนการสอนสําหรับครู

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การวัดประเมินผลแบบออนไลน  ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูชํานาญการนางศิริธร จะวรรณาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสอนออนไลนผาน google meets 

and google drive for digital 

classroom

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Blended Learning and CEFR Online 

Classroom Management for Oxford 

Online Skills Program

 Oxford University 

Press

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Active Learning for Secondary 

Classroom in the age of COVID

 บริษัท อักษร เอ็ด

ดูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

อบรมเชิงปฎิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรม l k s smart school model √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมวิจัยในชั้นเรียน (นวัตกรรม ) 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google form
   √

ร.ร ลําปางกัลยาณี

โครงการดําเนินการปองกันและแกไข

โครงการยาเสพติด ปการศึกษา 2564
   √

ร.ร ลําปางกัลยาณี

1.  การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยใน

ชั้นเรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรมLSK 

SMART School Model  ในสถานศึกษา 

(PLC)  จํานวน  3 ชั่วโมง  (30 พ.ย.64)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

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

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรพรรณ         

 ไชยเมือง

ตอ

ครูนางกฤติยา           

   เกียรติเสวี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชนวัตกรรม

 L.K.S SMART School Model ใน

สถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 

SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ √ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางวิไล  มังจักร6

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู ในหัวขอแนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนฯ

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู ในหัวขอการสรางหองเรียนออนไลน

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและใชโครงงาน

เปนฐาน

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางวิไล  มังจักรตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู ในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

PLC โครงการบริหารวิชาการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

 ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางวิไล  มังจักรตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวัดความรูผานระบบออนไลน เรื่อง 

สํานวน สุภาษิตไทย

   โรงเรียนบานวังกะทะ 

สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 3

การอบรมออนไลน เรื่องรูปแบบการสอน

ภาษาไทย

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

     โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง 

ลําพูน

 ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางวิไล  มังจักรตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวัดความรูผานระบบออนไลน เรื่อง 

การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

  ศูนยฝกอบรม 

Experttraining

การทดสอบวัดความรูออนไลน กิจกรรม

ตอบปญหาอาเซียน เนื่องในกิจกรรมวัน

อาเซียน ประจําปการศึกษา 2564

  โรงเรียนทาชางวิทยาคม

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  มังจักรตอ

 ครูชํานาญการนางสาวเบญจมาศ 

นวลอนงค

7
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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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการKRU 

(คร)ูCLUB หัวขอ "4 ทักษะ การจับ

ประเด็น เรียนดีชีวิตปง

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางมยุรี  ทาวศรีชัยตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการKRU 

(คร)ูCLUB หัวขอ "พัฒนาผูเรียนใหเปนเด็ก

เกง และด”ี

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

การอบรม Get Start with Oxford 

Online Skills Program

√ √ Oxford University 

Press

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการKRU 

(คร)ูCLUB หัวขอ "สอนออนไลนอยางไรให

 Smart ในยุค Next Normal”

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางมยุรี  ทาวศรีชัยตอ
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  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมีปฎิ

สัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางมยุรี  ทาวศรีชัยตอ
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เรียนการสอน

   (3)   
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วัดผล
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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ การ

จัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนวคิด

เกมิฟเคชันและการวัดและประเมินสําหรับ

การเรียนออนไลน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางมยุรี  ทาวศรีชัยตอ
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การใชสื่อ

เทคโนโลยี
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บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ
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ทักษะภาษา
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"Blended Learning and CEFR Online 

Classroom Management for Oxford 

Online Skills Program"

√ √ Oxford University 

Press

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form"

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 Facilitating English Language 

learners in English-meduim 

instuction classrooms in the Thai 

school context: Part 2

√ √ Aksorn Company 

Limited

Active Learning for Secondary 

Classroom in the age of Covid

√ √ Aksorn Company 

Limited

เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ

ที่เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรม

ในระบบออนไลน

√ สพม.ลําปางลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางมยุรี  ทาวศรีชัยตอ

ครู ชํานาญการนางสาวรุงนภา 

ถนอมรอด

9
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(6) 
คุณธรรม 
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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมเตรียมความพรอมในการ

เปนวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลครั้งที่ 1

 สาขาวิชาคณิตศาสตร

√ โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ

หลักสูตร "การทําแบบทดสอบดวย

โปรแกรม Google Form"

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LSK 

Smart School Model

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

LSK Smart School Model

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

MEP English Camp √ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยหลักสูตร

ลดความเสี่ยงภัยพิบัติและการปรับตัวรับ

การเปลี่ยนแปลง

สพฐ.

ครู ชํานาญการนางสาวรุงนภา 

ถนอมรอด

ตอ

ครูนางสาวสุวรีย         

 ศิริวรรณ

10
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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

Get start with Oxford Online Skills 

Program

√ √ Oxford University 

Press

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

√ √ √ โรงเรียนบานหวยน้ําคํา

 สพป.ชัยภูมิ เขต1

การชวยชีวิตขั้นพื้นฐานผานระบบออนไลน √ √ โรงเรียนจันทร

ประดิษฐวิทยาคม

ครูนางสาวสุวรีย         

 ศิริวรรณ

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน หัวขอ "Comunicative 

English"

√ √ √ Nakornchaiprachasa

n School

การทดสอบความรูในระบบออนไลน เรื่อง

สถิติพื้นฐานในการวิจัย

√ √ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ดอนพุด

อบรมออนไลน หัวขอ "กฎหมายใน

ชีวิตประจําวัน"

√ ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา จังหวัดสุ

ราษฎรธานี

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา √ √ โรงเรียนหนองรี

ประชามิต สพม.เขต8

อบรมออนไลน หัวขอ "ภาษาอังกฤษในชั้น

เรียน (Classroom English Expressions)"

√ √ สพป.เพชรบูรณ เขต3

นางสาวสุวรีย         

 ศิริวรรณ

ตอ ครู



791

  (1)    

 หลัก   
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน หัวขอ " วิทยาการคํานวณ

สําหรับครู"

√ √ √ √ สพป.เพชรบูรณ เขต3

อบรมออนไลน หัวขอ " PLC: 

Professional Learning Community 

สําหรับครู"

√ √ สพป.เพชรบูรณ เขต3

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form"

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลน หัวขอ "การรูเทาทันสื่อ" √ √ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทารวมกับ

โรงเรียนสันกําแพง

อบรมออนไลน หัวขอ "สิทธิมนุษยชนกับ

สถานการณ COVID - 19"

√ โรงเรียนสันกําแพง

ครูนางสาวสุวรีย         

 ศิริวรรณ

ตอ
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน หัวขอ "เปดโลกทัศนศาสตร

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา AI โดยใช

MAchine Learning อยางายโดยไมตอง

เขียนโคด"

√ √ คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมออนไลน หัวขอ "พื้นฐานงาน

ทัศนศิลป"

√ √ โรงเรียนระยอง

วิทยาคม นิคม

อุตสาหกรรม

อบรมออนไลน หัวขอ "วันแมแหงชาติ" √ √ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ราษีไศล

อบรมระบบบริหารจัดการ Museum Pool

 For Smart Museum

√ สวทช.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LSK 

Smart School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางสาวสุวรีย         

 ศิริวรรณ

ตอ

ครู ชํานาญการนางสาวศศลักษณ    

  เครือนันตา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

LSK Smart School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาป 1-3

√ สพฐ.

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาป 4-6

√ สพฐ.

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมและเสวนา Online หัวขอปลุก

พลังการอานดวยพระราชนิพนธ และมรกต

 รักอันล้ําคา คะนึงหาไมสิ้นสุด พระราช

นิพนธแปลเลมลาสุดในสมเด็จพระกนิษฐา

ธราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

√ บริษัทนามมีบุคส จํากัด

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเรียนออนไลนหลักสูตรชีวิตวิถีใหมและ

ความฉลาดทางดิจิทัล

√ มหาวิทยาลัยเกษตร    

 ศาสตร

เทคนิคการสรางนิสัยรักการอานเพื่อการ

เรียนรูอยางยั่งยืน วันที่ 1 พ.ค.64

/ บริษัท นานมีบุคส อิน

โนเวชั่น จํากัด

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมองของผูบริหาร นักวิชาการและครู 

ในหัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน1และ

การสรางหอวเรียนออนไลน2 วันที่ 18 

พ.ค. 64

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกับหนวย

ปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา   

คณะครุศาสตร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมองของผูบริหาร นักวิชาการและครู 

ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน วันที่ 19 พ.ค.64

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกับหนวย

ปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา   

คณะครุศาสตร

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมองของผูบริหาร นักวิชาการและครู 

ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน วันที่ 20

 พ.ค.64

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกับหนวย

ปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา   

คณะครุศาสตร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาและเรียนรูออนไลนตาม

โครงการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรการใชMicrosoft Teams เริ่มจาก

 0 วันที่ 8 ม.ิย.64

/ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

อบรมหลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลก

ทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู "Online 

Teaching Tools : เครื่องมือสําหรับครู

สอนออนไลน" จํานวน 3 ชั่วโมง วันที่ 8 

ม.ิย.64

/ มหาวิทยาลัยนเรศวร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมหลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลก

ทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู "A.I.ทาง

การศึกษา โดยใช Machine Learning 

อยางงายโดยไมตองเขียนโคด" จํานวน 3 

ชั่วโมง วันที่ 8 ม.ิย.64

/ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมหลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลก

ทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู "รูเทาทัน

สื่ออยางสรางสรรค : การจัดการเรียนการ

สอนสําหรับครู" จํานวน 3 ชั่วโมง วันที่ 9 

ม.ิย.64

/ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตร "เรียนและประชุมออนไลนดวย 

Line PC" วันที่ 9 ม.ิย.64

/ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมหลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลก

ทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู "แนะนํา

การบูรณาการกับการประยุกตใชสื่อ

ออนไลนกับการเรียนการสอนในยุค

COVID-19" จํานวน 3 ชั่วโมง วันที่ 9 ม.ิย.

64

/ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมหลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลก

ทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู "การวัด

ประเมินผลแบบออนไลน" จํานวน 3 ชั่วโมง

 วันที่ 11 ม.ิย.64

/ มหาวิทยาลัยนเรศวร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมหลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลก

ทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู "การสอน

ออนไลนผานGoogle Meets and 

Google Drive for Digital Classroom" 

จํานวน 3 ชั่วโมง วันที่ 11 ม.ิย.64

/ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมหลักสูตร "การใชEndNote web 

เพื่องานวิจัย" วันที่ 7 ก.ค.64

/ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทพสตรี

หลักสูตร "อัดคลิปวิดีโอดวยPower Point

 แบบเห็นหนาผูบรรยาย" วันที่ 8ก.ค.64

/ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form วันที่ 22 ก.ค.64

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางสาวศศลักษณ    

  เครือนันตา

ตอ



800

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Participated in “Picture Dictation 

Competition” The Project for 

Developing Foreign Language 

Potential, Academic Year 

2021.Score:85% (3.8.2021)

/ Triamudomsuksapattan

akarn Yannawate 

School

Participated in “Spelling Bee 

Competition” The Project for 

Developing Foreign Language 

Potential, Academic Year 

2021.Score:85% (4.8.2021)

/ Triamudomsuksapattan

akarn Yannawate 

School

Participated in “Dictionary 

Competition”

The Project for Developing Foreign 

Language Potential, Academic Year 

2021.Score:95% (4.8.2021)

/ Triamudomsuksapattan

akarn Yannawate 

School

ครู ชํานาญการนางสาวศศลักษณ    

  เครือนันตา

ตอ



801

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

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

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลน

   √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

12 ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายธีรพันธ  ปงแกว

ครูนางสาววิลาวัลย     

  ทะวะดี

13



802

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมนวัตกรรม L.K.S SMART

 SCHOOL MODEL ในสถานศึกษา

  √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

   √
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลน

   √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

15 นางอัญชญา  ตะนา ครูชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S SMART SCHOOL MODEL ใน

สถานศึกษา (PLC)

   √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

นายอมรเทพ ฝนชมภู14 ครู



803

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางอัญชญา  ตะนา ครูชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมนวัตกรรม L.K.S SMART

 SCHOOL MODEL ในสถานศึกษา

  √ √ √ 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

การอบรมเชิงปฎิบัติการการใชนวัตกรรม 

LKS SMART School Model(PLC) ใน

สถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวปญชาน      

 รินงาว

16



804

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการKRU 

(คร)ูCLUB หัวขอ "4 ทักษะ  การจับ

ประเด็น เรียนดีชีวิตปง  " Find Keyword 

through 4 skills (Holistic active 

learning program)

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการKRU 

(คร)ูCLUB หัวขอ "พัฒนาผูเรียนใหเปนเด็ก

เกง และด”ี

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

การอบรม Get Start with Oxford 

Online Skills Program

√ √ Oxford University 

Press

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการKRU 

(คร)ูCLUB หัวขอ "สอนออนไลนอยางไรให

 Smart ในยุค Next Normal”

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวปญชาน      

 รินงาว

ตอ



805

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวปญชาน      

 รินงาว

ตอ



806

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมีปฎิ

สัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ การ

จัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนวคิด

เกมิฟเคชันและการวัดและประเมินสําหรับ

การเรียนออนไลน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวปญชาน      

 รินงาว

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลนในระบบE-learning 

CME2 หลักสูตรความรูเบื้องตนในการ

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหมเขต2

การอบรมออนไลนในระบบE-learning 

CME2 หลักสูตรการวัดผลประเมินผลการ

เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหมเขต2

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวปญชาน      

 รินงาว

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลนในระบบE-learning 

CME2 หลักสูตรเอกสารทางการศึกษา

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหมเขต2

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"Blended Learning and CEFR Online 

Classroom Management for Oxford 

Online Skills Program"

√ √ Oxford University 

Press

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form"

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Facilitating English Language 

learners in English-meduim 

instuction classrooms in the Thai 

school context: Part 2

√ √ Aksorn Company 

Limited

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวปญชาน      

 รินงาว

ตอ



809

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวปญชาน      

 รินงาว

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"Blended Learning and CEFR Online 

Classroom Management for Oxford 

Online Skills Program"

√ √ Oxford University 

Press

 นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมคายพัฒนา

สมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความ

เปนหนึ่ง รุนที่ 24 ณ เดอะไพน รีสอรท จ.

ปทุมธานี

√ √  -กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

โดยสํานักงานโครงการ

 TO BE NUMBER 

ONE
นํานักเรียนเขารวการแขงกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ เขตการแขงขันที่ 5 จ.

พะเยา

√ √  -สํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดพะเยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S

 SMART School Model

√ √ √ √  - โรงเรียนลําปาง

กัลยาณี

ครูผูชวยนางสาววิภาวี แตมไว17
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น

เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

(นวัตกรรม)

√ √ √  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ไดเขารวมกิจกรรม การประกวดผลการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practlce) 

นวัตกรรมในระบบออนไลน ปการศึกษา 

2563

√ √ √ สพม ลําปาง ลําพูน

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับก การปฐมพยาบาล

เบื้องตน

  สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

หลักสูตรพุทธสาสนศึกษา หลักคุณธรรม 

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา

หลักสูตรประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 1
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน

ในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา covid-19

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

หนองคาย  เขต 2

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เครือขายอินเทอรเน็ต หลักสูตร

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

หลักสูตรการจัดการเรียนรู สุขศึกษาในโร

เรียน

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

หลักสูตรทักษะครูกับการจัดการเรียนรู

ออนไลนยุคใหม

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูผูชวยนางสาววิภาวี แตมไวตอ



814

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การใชภาษาไทยในสังคมปจจุบัน   โรงเรียนวัดบางพูน    

สพป.ปทุมธานีเขต 1

การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา

  โรงเรียนนลําปาง

กัลยาณี สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง 

ลําพูน

การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

√

การอบรมเชิงปฎิบัติการการใชนวัตกรรม 

LKS SMART School Model(PLC) ใน

สถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนางสาววิภาวี แตมไวตอ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S

 SMART School Model

√ √ √ √  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

(นวัตกรรม)

√  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย

√ มูลนิธิศุภนิมิตร

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

   √
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมโครงการสงเสริมเด็กไทยเลนดนตรี

ไทยคนละ 1 ชิ้น กิจกรรม การอบรมเชิง

ปฏิบัติการดนตรีพื้นบานลานนา (หลักสูตร

ระยะสั้น) แบบการเรียนการสอนออนไลน 

ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 

   √ วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

ครู ชํานาญการนางระวิวรรณ ภักดีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางระวิวรรณ ภักดี ครู ชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลน

   √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

√

การอบรมเชิงปฎิบัติการการใชนวัตกรรม 

LKS SMART School Model(PLC) ใน

สถานศึกษา

√

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S

 SMART School Model

√

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

(นวัตกรรม)

√

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย

√

ครูนางสาวสกุลรัตน     

 หอมแกนจันทร

19



817

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมโครงการสงเสริมเด็กไทยเลนดนตรี

ไทยคนละ 1 ชิ้น กิจกรรม การอบรมเชิง

ปฏิบัติการดนตรีพื้นบานลานนา (หลักสูตร

ระยะสั้น) แบบการเรียนการสอนออนไลน 

ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

   √ วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลน

   √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

20 นางวีณา              

  ศิรประภาศิริ

ครู ชํานาญการ การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

√

ครูนางสาวสกุลรัตน     

 หอมแกนจันทร

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

ประจําปงบประมาณ  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

√ √

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

   √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น กิจกรรม การอบรม

เชิงปฏิบัติการดนตรีพื้นบานลานนา 

(หลักสูตรระยะสั้น) แบบการเรียนการสอน

ออนไลน ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

   √ วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

ครู ชํานาญการนางวีณา              

  ศิรประภาศิริ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางวีณา              

  ศิรประภาศิริ

ครู ชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลน

   √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S

 SMART School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการสรางแบบทดสอบ ออนไลน 

ดวย google form

√ งานพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี และ

สารสนเทศ โรงเรียน 

ลําปากัลยาณี

กิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศิลปะ

พื้นบานตานทุจริต

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S

 SMART School Model

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวสุปราณี      

 กาศเกษม

21

ครูผูชวยนางวรรณกมล        

    ศุภวิมุติ

22
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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย

√ มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

   √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมโครงการสงเสริมเด็กไทยเลนดนตรี

ไทยคนละ 1 ชิ้น กิจกรรม การอบรมเชิง

ปฏิบัติการดนตรีพื้นบานลานนา (หลักสูตร

ระยะสั้น) แบบการเรียนการสอนออนไลน 

ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

   √ วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

ครูผูชวยนางวรรณกมล        

  ศุภวิมุติ

ตอ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางวรรณกมล        

  ศุภวิมุติ

ครูผูชวย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลน

   √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

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
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ประจําปงบประมาณ  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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การจัดการ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



827

  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  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

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการ KRU (คร)ู 

CLUB หัวขอ "4 ทักษะจับประเด็น เรียนดี

 ชีวิตปง" Fine Keyword through 4 

skills (Holistic active learning 

program) ของโครงการเยาวชนจิตอาสา

ทั่วไทย รวมใจสรางสรรคทําดีออนไลน 

(Youth R-SA)

√ Thai Mooc

   ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจตอ
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เพื่อการ

สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมและนําเสนองานวิจัย (Oral 

Presentation) เรื่อง Application of 

OKRs (Objectives and Key Results) in 

English Subject Achievement 

Promotion Project

√ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU 

(คร)ู CLUB หัวขอ "สอนออนไลนอยางไรให

 Smart ในยุค Next Normal" ของ

โครงการเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจ

สรางสรรคทําดีออนไลน (Youth R-SA)

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

ไดผานการเรียนออนไลนตามเกณฑการ

วัดผลในรายวิชา งาย สบาย กับการ

อธิบายกราฟเปนภาษาอังกฤษ (10 ชั่วโมง

การเรียนรู)

√ ภาควิชาเทคโนโลยยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การอบรมหลักสูตร "การออกแบบ 

Infographic ดวย Canva"
√ Oxford University 

Press

   ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยภิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรัรบการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส

หลักสูตร 62037 โดยการเรียนรู จํานวน 

20 ชั่วโมง

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยความรวมมือของ 

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรออนไลนโครงการเปด

โลกทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู "แนะนํา

การบูรณาการกับการประยุกตใชสื่อ

ออนไลนกับการเรียนการสอน ในยุค 

COVID-19" จํานวน 3 ชั่วโมง

√ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทาลัยราชภัฎ

เทพสตรี

   ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจตอ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรม Get Started with Oxford 

Online Skills Program
√ √ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรมหลักสูตร "เรียนและประชุม

ออนไลนดวย LINE PC"
√ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม โครงการบริการวิชาการ ศึกษา

ศิลปากร : ชุมชนการเรียนรูสูความเปนมือ

อาชีพ หัวขอเรื่อง "การสอนออนไลนในยุค

โควิด : การใชแอพพลิเคชั่น (Online)"

√ คณะศิลปศาสตร

ประยุกต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ

   ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรม โครงการบริการวิชาการศึกษา

ศิลปากร : ชุมชนการเรียนรูสูความเปนมื

อาชีพ หัวขอเรื่อง "การบริหารจัดการเรียน

การสอนภายใตสถานการณ Covid-19 : 

ถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Online)"

√ Ho Chi Minh City 

Open University

การอบรม เรื่อง  How to write English 

Abstracts
√ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

ไดเขารวมโครงการใหความรูเพื่อเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ การเสวนา

ถายทอดสด เรื่อง เคล็ด (ไม) ลับสําหรับ

การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติ

√ Oxford University 

Press

   ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมการประชุมออนไลน The 9th 

OpenTESOL International 

Conference 2021

√ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

การอบรมหลักสูตร "การเขียนอางอิงและ

บรรณานุกรม"
√ โครงการประกวด

สุนทรพจนเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงโลก 

Change the World 

Speech Contest

การอบรม Blended Learning and CEFR

 Online Classroom Management for 

Oxford Online Skills Program

√ √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง-ลําพูน 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กระทรวงศึกษาธิการ

   ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมหลักสูตร "การใช EndNote 

web เพื่องานวิจัย"
√ เครือขายเยาวชนพุทธ

อาสา

การอบรม "พัฒนาศักยภาพผูนําดานการ

พูดยุค Next Normal (The Next 

Normal Leadership Speech Camp)" 

ออนไลนผานแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อ

พัฒนาความรูความสามารถดานทักษะ

ภาษาการพูดสุนทรพจน และฝกความเปน

ผูนําอยางแทจริง มีคุณสมบัติของนักพูดที่ดี

และมีคุณภาพ

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

เปนผูผานการอบรมครูดวยระบบออนไลน

 หลักสูตร "การทําแบบทดสอบดวย

โปรแกรม Google Form"

√ เครือขายเยาวชนพุทธ

อาสา

   ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจตอ
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สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล

ประเมินผล
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วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมฟงบรรยาย หัวขอ เทคนิคการใช

สมาธิประกอบการสอนสําหรับครู โดย 

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต เปรียญธรรม 

๙ ประโยค

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

ไดเขารวม "จุดอาสาฬหประทีป เจริญพระ

พุทธมนต และนั่งสมาธิ" ถวายเปนพุทธ

บูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ของกิจกรรม

รอยรวมใจทั่วไทย สรางสรรคทําความดี 

(ออนไลน)

√ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ สสส.

   ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจตอ
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ    ครู การอบรมพัฒนาศักยภาพ รูปแบบออนไลน

 หัวขอ "ทําอยางไรไมใหเปนโรคซึมเศรา"
√ สํานักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความ
รวมมือของ หนวย
ปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรม
การศึกษาคณะครุ
ศาตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ    ครู การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT) จํานวน 6  ชั่วโมง

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความ
รวมมือของ หนวย
ปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรม
การศึกษาคณะครุ
ศาตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ    ครู การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู

เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การ

พัฒนาการเรียนรูแบบ E-Learning เพื่อ

พัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จํานวน 22 ชั่วโมง

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความ
รวมมือของ หนวย
ปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรม
การศึกษาคณะครุ
ศาตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ    ครู การอบรมออนไลน OBEC 2021 
Webinar "การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู ใน
หัวขอแนวทางการพัฒนาการเรียน
ออนไลนและการสอนความปลอดภัย
บนโลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความ
รวมมือของ หนวย
ปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรม
การศึกษาคณะครุ
ศาตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 
Webinar "การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู ใน
หัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน 1 
และการสรางหองเรียนออนไลน 2

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมออนไลน OBEC 2021 
Webinar "การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู ใน
หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน
ออนไลนแบบมีฎิสัมพันธและ
หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปน
ฐาน

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ตอ    ครูนางสาวอัจฉรา ชื่นใจ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ    ครู การอบรมออนไลน OBEC 2021 
Webinar "การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู ใน
หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน
และการวัดและประเมินสําหรับการ
เรียนออนไลน

√ √

การอบรมเชิงปฏิบัติการใชนวัตกรรม 

L.K.S. Smart School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนผึ่งแดดวิทยา

คาร จังหวัดมุกดาหาร

ครูนางกาญจนา         

  ตะวงศษา

27
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"Picture Dictation  Competition "  โรงรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนการ

ยานนาเวท

การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

 ศุนยฝกอบรม

Experttraining

การมีสวนรวมชุมนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ Plc ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองปทุมธานี

 โรงเรียนัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองปทุมธานี

"Dictionary Competition" 
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S SMART School Model ใน

สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เขารวมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู (นวัตกรรม) ชั่วโมง PLC

 จํานวน 6 ชั่วโมง

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางกาญจนา         

  ตะวงศษา

ตอ

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรศรี             

  เหลี่ยมพงศสพุทธิ

28



842

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ √

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

√ √

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองผูบริหาร นักวิชาการและครู 

ในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมฟเคชัน

√ สพฐ.

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

  Form

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เปนผูชวยวิทยากรในการอบรมโครงการ

ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศึกษา (ลูกเสือตานภัยยา

เสพติด)ประจําป 2564

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรศรี             

  เหลี่ยมพงศสพุทธิ

ตอ



843

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขารวมโครงการ"ม.อ.วิชาการ ประจําป 

2564 กิจกรรม "สรางกําลังใจในชวงโควิด

กับจิตวิทยาคลินิก"

√ √ คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานค

รินทร

เขารวมโครงการ"ม.อ.วิชาการ ประจําป 

2564 กิจกรรม "เทคนิคการสอนออนไลน

ยุคโควิด-19"

√ √ คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานค

รินทร

29 นางดวงฤทัย          

 จันทรวรเชตต

ครูชํานาญการ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ แบบ  

Active Learningสูการสรางนวัตกรรมทาง

ภาษาดวยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ

GPAS 5 Steps (ออนไลน) สําหรับระดับ

มัธยมศึกษา

√ √ √ √ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ(พว.)

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรศรี             

  เหลี่ยมพงศสพุทธิ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การยกระดับคุณภาพและพัฒนาครูผูสอน

วิทยาการคํานวณ ( Coding ) ดวย

กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS  5 

Steps และการเรียนรูแบบผูเรียนสราง 

ความรูดวยตนเอง (Active Learning 

สําหรับระดับมัธยมศึกษา

√ √ √ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ(พว.)

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

ครูชํานาญการนางดวงฤทัย          

 จันทรวรเชตต

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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.)

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

ครูชํานาญการนางดวงฤทัย          

 จันทรวรเชตต

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน

 เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 

AMART School  Model ในสถานศึกษา

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัยในชั้น

เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลน ศิลปะและภาพราง √ √ √ √ √ วิทยาลัยเทคนิคหลวง

พอคูณ ปริสุทโธ  

สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาค

ตะวันออก      เฉียง

เหนือ 5
อบรมออนไลน กิจกรรม 2 เมษายน  วัน

รักการอาน

√ √ √ √ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จ. 

ประจวบคีรีขันธ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางศรีนวย   

สําอางคศรี

30



847

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน การพัฒนาตนเองดาน

ภาษาอังกฤษ (Grammar )

√ √ √ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จ. ลําปาง

Total Solution Webinar Shine On ! / Oxford University 

Press

อบรมกิจกรรมสรางภูมิคุมกัน ของสังคมใน

มิติวัฒนธรรม ในสวนภูมิภาค (ผานระบบ 

zoom) หลักสูตรการสรางการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในการปองกันและแกไข

ปญหาเด็กเยาวชนและประชาชน

/ สํานักวัฒนธรรม

จังหวัดลําปาง

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ   สาระ

สนเทศและดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่ออยาง

สรางสรรคในมิติวัฒนธรรมดวยการเรียน

การสอนออนไลนระบบเปด (CHULA 

MOOC) รอบที่ 2

/ / กระทรวงวัฒนธรรม

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางศรีนวย   

สําอางคศรี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการบริการวิชาการดาน

ศิลปะวัฒนธรรมผานระบบออนไลนเรื่อง

การปรับวงดนตรีสําหรับการประกวด

/ คณะศิลปะศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป

โครงการบริการวิชาการดาน

ศิลปะวัฒนธรรมผานระบบออนไลนเรื่อง

การปรับวงดนตรีสําหรับการประแสดง

/ คณะศิลปะศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมโครงการสงเสริมเด็กไทยเลนดนตรี

ไทยคนละ 1 ชิ้น กิจกรรม การอบรมเชิง

ปฏิบัติการดนตรีพื้นบานลานนา (หลักสูตร

ระยะสั้น) แบบการเรียนการสอนออนไลน 

ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

/ วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางศรีนวย   

สําอางคศรี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางศรีนวย   

สําอางคศรี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลน

/ / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

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

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

   สุดเจริญ

31
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

English Day Camp 2020 / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Methodology and Activities for Thai 

High School

/ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พ.ว)

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

31
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการKRU 

(คร)ูCLUB หัวขอ "4 ทักษะ  การจับ

ประเด็น เรียนดีชีวิตปง  " Find Keyword 

through 4 skills (Holistic active 

learning program)

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการKRU 

(คร)ูCLUB หัวขอ "พัฒนาผูเรียนใหเปนเด็ก

เกง และด”ี

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการKRU 

(คร)ูCLUB หัวขอสอนออนไลนอยางไรให 

Smart ในยุคNext Normal

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

การอบรมBlended Learning and CEFR

 Online Classroom Management for 

Oxford Online Skills Program

√ Oxford University 

Press

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

 สุดเจริญ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรม Get Start with Oxford 

Online Skills Program

√ √ Oxford University 

Press

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการKRU 

(คร)ูCLUB หัวขอ "สอนออนไลนอยางไรให

 Smart ในยุค Next Normal”

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

 สุดเจริญ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมีปฎิ

สัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

 สุดเจริญ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ การ

จัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนวคิด

เกมิฟเคชันและการวัดและประเมินสําหรับ

การเรียนออนไลน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

 สุดเจริญ

ตอ



855

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"Blended Learning and CEFR Online 

Classroom Management for Oxford 

Online Skills Program"

√ √ Oxford University 

Press

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form"

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ การ

จัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนวคิด

เกมิฟเคชันและการวัดและประเมินสําหรับ

การเรียนออนไลน

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

 สุดเจริญ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมหลักสูตรอนไลนโครงการเปด

โลกทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู" AI ทาง

การศึกษา โดยใช Machine Learning 

อยางงายโดยไมตองเขียนโคด

√ √ ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การอบรมหลักสูตรอนไลนโครงการเปด

โลกทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู" รูเทาทัน

สื่ออยางสรางสรรค:การจัดการเรียนการ

สอนสําหรับครู

√ √ ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การอบรมหลักสูตรอนไลนโครงการเปด

โลกทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู" Online 

Teaching Tools: เครื่องมือสําหรับครู

สอนออนไลน

√ √ ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

 สุดเจริญ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมหลักสูตรอนไลนโครงการเปด

โลกทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู" แนะนํา

การรณาการกับการประยุกตใชสื่อออนไลน

กับการเรียนการสอนในยุคCOVID-19

√ √ ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การอบรมหลักสูตรอนไลนโครงการเปด

โลกทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู" การวัด

ประเมินผลแบบออนไลน"

√ √ ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การอบรมหลักสูตรอนไลนโครงการเปด

โลกทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู" การสอน

ออนไลนผานgoogle Meets and Google

 Drive for Digital Classroom

√ √ ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

 สุดเจริญ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลนในระบบE-learning 

CME2 หลักสูตร ความรูเบื้องตนในการ

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2

การอบรมออนไลนในระบบE-learning 

CME2 หลักสูตร การวัดผลประเมินผลการ

เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2

การอบรมความรูเบื้องตนดวยระบบ

ออนไลน หัวขอ การเรียนออนไลนดวย 

Google Classroom และ Google App 

เบื่องตน

√ โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร ยะลา

การอบรมความรูเรื่องทักษะดิจิทัลเพื่อ

อนาคต ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การอบรมความรูเรื่องบุคลิกภาพของครู

และเทคนิคการสอน

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

 สุดเจริญ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมความรูเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ √ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

การอบรมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ประวัติพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา

ขวัญ

√ ศูนยศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธ

ยาสัยอําเภอเมือง

สุโขทัย
การอบรมกิจกรรมสงเสริมการอานเรื่อง

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

√ ศูนยศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธ

ยาสัยอําเภอเมืองพะเยา

การอบรมกิจกรรมสงเสริมการอานเรื่อง

ภาษาอังกฤษเอการสื่อสารเบื้องตน

√ สํานักงานเขตที่

การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส

 เขต 2

การอบรมกิจกรรมสงเสริมการอานเรื่อง

The English For Communication 

Course

√ สํานักงานเขตที่

การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา 

เขต 1

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

 สุดเจริญ

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 
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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมกิจกรรมสงเสริมการอานเรื่อง

English Tense

√ Banbukwau School

การอบรมกิจกรรมสงเสริมการอานเรื่อง

English For Fun " Places around 

Town and Jobs around Me"

√ สํานักงานเขตที่

การศึกษามัธยมศึกษา

หนองบัวลําพู เขต 2

การอบรมกิจกรรมสงเสริมการอานเรื่อง

ประวัติกรุงรัตนโกสินทร

√ ศูนยศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธ

ยาสัยโดยศูนยบริการ

เพื่อการเรียนรูDSLC

การอบรมออนไลน เรื่องภัยจากยาเสพติด √ โรงเรียนหนองบัว 

สํานักงานเขตที่

การศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัด

นครสวรรค

ตอ

ครูชํานาญการนางสาวสิริญา  ศรีชัย32

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินทร       

 สุดเจริญ
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  การ      

วัดผล
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน เรื่องความรูเกี่ยวกับ

อาเซียน

√ โรงเรียนหนองโดน

วิทยา สํานักงานเขตที่

การศึกษามัธยมศึกษา

สระบุรี

การอบรมออนไลน เรื่องความรูเกี่ยวกับวัน

แมแหงชาติป2564

√ ศูนยศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธ

ยาสัยราษีไศล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU 

(คร)ู CLUB หัวขอ "4 ทักษะการจับ

ประเด็น เรียนดี ชีวิตปง" Find Keyword 

through 4 skills (Holistic active 

learning program) ของเยาวชนจิตอาสา

ทั่วไทย รวมใจสรางสรรคทําดีออนไลน 

(Youth R-SA)

√ ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ

สมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย

ครูชํานาญการนางสาวสิริญา  ศรีชัยตอ
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU 

(คร)ู CLUB หัวขอ "พัฒนาผูเรียนใหเปน

ผูนําเกงและด"ี  ของเยาวชนจิตอาสาทั่ว

ไทย รวมใจสรางสรรคทําดีออนไลน 

(Youth R-SA)

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

  ในอุปถัมภสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอการสรางหองเรียน

ออนไลน 1  และการสรางหองเรียน

ออนไลน  2

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยความรวมมือของ  

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา  

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญการนางสาวสิริญา  ศรีชัยตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสิริญา  ศรีชัย ครูชํานาญการ "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยความรวมมือของ  

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา  

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสิริญา  ศรีชัย ครูชํานาญการ "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน  และ 

 การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  โดยความรวมมือของ

   หนวยปฏิบัติการ

วิจัยสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา  

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสิริญา  ศรีชัย ครูชํานาญการ "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน   และ   

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 โดยความรวมมือของ 

 หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา  

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

33 นางสาวณัฐภรณ  

เดชเกาะเกา

ครูชํานาญการ การอบรมออนไลน เรื่องการเรียนการสอน

online ระบบVideo Conference

√ โรงเรียนอนุบาลบาน

แพว(วันครู2500) 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สมุทรสาคร
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน เรื่องพื้นฐสนงาน

ทัศนศิลป

√ โรงเรียนระยอง

วิทยาคม นิคม

อุตสาหกรรม

การวิจัยในชั้นเรียน √ √ ร.ร.หนองรีประชานิมิต

 สพม.8

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา √ √ ร.ร.หนองรีประชานิมิต

 สพม.8

 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

ครูชํานาญการนางสาวณัฐภรณ     

  เดชเกาะเกา

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  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

Oxford Online Skills Program      /        / Oxford University 

Press

   ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรทิพย จักรแกว34
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลนและการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเตอรืเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

     /      / สพฐ.,จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู ในหัวขอ การจัดสรางหองเรียนออนไลน

 เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

   ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรทิพย จักรแกวตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู ในหัวขอ การสอนดวยเกมิฟเคชั่นละ

การวัดผลการเรียนออนไลน สื่อวีดีทัศน

ออนไลนและหองเรียนกลับดานดวยวีดีโอ

แบบมีปฏิสัมพันธ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู ในหัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน 1

 และหองเรียนออนไลน 2

Blended Learning and CEFR Online 

Classroom Management for Oxford 

Online Skills program

       /        / Oxford University 

Press

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรมGoogle 

Form

      / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

   ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรทิพย จักรแกวตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมความรูเรื่องลูกเสือตานภัยยาเสพ

ติดดวยระบบออนไลน

      / โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสูความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยี

และการสรางบทเรียนออนไลนบน

แพลตฟอรมโรงเรียน(คร)ูออนไลนครบวงจร

     /        / สถาบันไอเวิลด

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S smart

 Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด

√ สมศ.

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S smart

 Model ในสถานศึกษา

√

   ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรทิพย จักรแกวตอ

ครู ชํานาญการนางจันทนา สัญญเดช35
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหารนักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอการสรางหองเรียน

ออนไลน 1  และการสรางหองเรียน

ออนไลน  2

√ สพฐ.

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ.

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ √ สพฐ.

ครู ชํานาญการนางจันทนา สัญญเดชตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบออนไลน กฏหมายใน

ชีวิตประจําวัน เนื่องในวันรพี

√ โรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ตรัง

การทดสอบความรู 20 สุดยอด

นักวิทยาศาสตรโลก

√ โรงเรียนบานหนอง

ปลอง จังหวัด

กาญจนบุรี

การทดสอบความรูเกี่ยวกับอาเซียน ป

การศึกษา 2564

√ โรงเรียนหนองดดน

วิทยาจังหวัดสระบุรี

36 นางเพ็ชรศรี ทิพกนก ครู ชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S. Smart School Model ใน

สถานศึกษา” (PLC) จํานวน 3 ชั่วโมงณ 

หองประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลําปาง

กัลยาณี

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางจันทนา สัญญเดชตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมตามโครงการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการะบาดของโรคติดตอ

ปงบประมาณ 2564 (การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S SMART School Model ใน

สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ทดสอบผานระบบออนไลน คําศัพท 

ภาษาอังกฤษ ผลไมไทย

ศูนยการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษา

อัธยาศัย อําเภอโพ

ธาราม

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวย โปรแกรม 

Google Form

 โรงเรียนนลําปาง

กัลยาณี สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยม  

  ศึกษาลําปาง ลําพูน

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางเพ็ชรศรี ทิพกนกตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางเพ็ชรศรี ทิพกนก ครู ชํานาญ

การพิเศษ

ผานการอบรมความรูเรื่อง ลูกเสือตานภัย

ยาเสพติด ประจําป 2564 ดวยระบบ

ออนไลน

 โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม  L.K.S 

SMART School Model ในสถานศึกษา 

(PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S SMART School Model ใน

สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมครูดวยระบบออนไลน Picture  

Dictation compettition

 TRIAMUDOMSUKSA 

PATTANAKARN 

YANNAWATE   

SCHOOL

ผานการวัดผลประเมินผลทักษะ เรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

 ศูนยฝกอบรม 

Experttraining

ครูชํานาญ

พิเศษ

นางพิมพทอง         

 มหาแกว

37
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

The project  For Developing Foreign  

language  potential Academic   Year 

 2021

  TRIAMUDOMSUKSA 

PATTANAKARN 

YANNAWATE   

SCHOOL

Dictionary Compettition    TRIAMUDOMSUKSA 

PATTANAKARN 

Yannawa

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม  L.K.S 

SMART School Model ในสถานศึกษา 

(PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อเรียนรูพัฒนา

นวัตกรรม

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ

พิเศษ

นางพิมพทอง         

 มหาแกว

ตอ

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

ประจําปงบประมาณ  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

การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

ศูนยฝกอบรม 

Experttraining

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

The ProJect for Developing Foreign 

Language Pottential Academic Year 

2021

Triamudomsuksapat

tanakarn 

yannawate school

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม  L.K.S 

SMART School Model ในสถานศึกษา 

(PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางจุฬารัตน          

 ยะรินทร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ไดเขารวมกิจกรรมการประปฏิบัติความเปน

เลิศ(Best Practice)  สื่อนวัตกรรมใน

ระบบออนไลน

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ไดเปนผูชวยวิทยากรโครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน และ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู(นวัตกรรม)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ไดเปนผูชวยวิทยากรการอบรมเชิง

ปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสงเสริม

การใชนวัตกรรม L.K.S SMART School 

Model (PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S SMART School Model ใน

สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

การทําแบบทดสอบดวย Google Form

 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการวัดผลประเมินผลทักษะ เรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

 ศูนยฝกอบรม 

Experttraining

The project  For Developing Foreign  

language  potential Academic   Year 

 2021

  TRIAMUDOMSUKSA 

PATTANAKARN 

YANNAWATE   

SCHOOL

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 

SMART School Model ในสถานศึกษา 

(PLC)

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

Coding Online for Grade 7-9 Teacher

 (C4T-8) รหัส 63025

√ √ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวรัตนา  ธิชูโตตอ

ครูนางสาวมีนณา       

  ธนันไชย

40
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

41 นางสายพร           

  นาละออง

ครูชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช นวัตกรรม 

L.K.S. SMART School Model  ใน

สถานศึกษา  (PLC)

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางสาวมีนณา       

  ธนันไชย

ตอ



880

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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)

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมดวยระบบออนไลน หลักสูตร

การทําแบบทดสอบดวย

√ √ โรงเรียนราชประชา

สมาสัยฝายมัธยม 

รัชดาภิเษกในพระบรม

ราชูปถัมภ

โปรแกรม google form  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ผานการอบรมระดับดีเยี่ยม กิจกรรม"การ

เขียน และการใชภาษา" เนื่องในกิจกรรม

วันภาษาไทยแหงชาติ

√ สาขาวิชาภาษาไทย   

 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสายพร           

  นาละออง

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบออนไลน ความรูภาษาไทย

ขั้นสูง สําหรับครูภาษาไทย เนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 

2564

√

HAS PARTICIPATED IN "Dictionary 

Competition" The Project for     

Developing Foreign Language 

Potential, Academic Year 2021 Date 

6/8/2021

√ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ยานนาเวศ กทม.

ผานการทดสอบการอบรมการสราง

หองเรียนออนไลนดวย Google 

Classroom (ดวยระบบออนไลน)

√ √ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ผานการวัดและประเมินผลทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21

√ ศูนยฝกอบรม 

Exporttraining

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสายพร           

  นาละออง

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

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางอรชร  ฤกษวัลย42
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการอบรมครูดวยระบบออนไลน

หลักสูตร อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3 Coding Online for Grade 7-9 

Teacher(C4T-8) รหัส 63025 จํานวน 20

 ชั่วโมง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 /  /  /  /  /  / สพฐ. และ สสวท.

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6 Coding Online for Grade 10-12 

Teacher(C4T-9) รหัส 63026 จํานวน 20

 ชั่วโมง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 /  /  /  /  /  / สพฐ. และ สสวท.

ครูนางอรชร  ฤกษวัลยตอ



884

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 /  /  /  /  /  /  / สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน วันที่ 19 

พฤษภาคม พ.ศ.2564

 /  /  /  /  /  /  / สพฐ.

ตอ ครูนางอรชร  ฤกษวัลย
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ การวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน วันที่ 20

 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 /  /  /  /  /  /  / สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 /  /  /  /  /  /  / สพฐ.

ครูนางอรชร  ฤกษวัลยตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมตอบแบบทดสอบธรรมศึกษาผาน

ระบบออนไลน โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิ

สาขบูชา จังหวัดลําปาง พุทธศักราช 2564

 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 /  /  / สํานักงานวัฒธรรม

จังหวัดลําปาง

การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน

ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 

1 (AI for School Level 1) วันที่ 18 

มิถุนายน พ.ศ.2564

 /  /  /  /  /  / สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S.SMART School Model ใน

สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางอรชร  ฤกษวัลยตอ

ครู ชํานาญการนางทิพวรรณ         

 หงษแกว
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   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

√

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

√

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

ครู ชํานาญการนางทิพวรรณ         

 หงษแกว

ตอ

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินุช        

  ใจศีลธรรม
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมการใชงานของเครื่องตรวจ

กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ

อัตโนมัติ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

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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  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล   มหาวิทยาลัยเกษตร    

 ศาสตร

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินุช        

  ใจศีลธรรม

ตอ



890

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การ

ออกแบบและเทคโนโลย)ี ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1

   สถาบันสงเสริมการ

สอน วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

การอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ สําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร 1

   สถาบันสงเสริมการ

สอน วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

การทําแบบทดสอบดวย Google Form      โรงเรียนลําปางกัลยาณี

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

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวศิรินุช        

  ใจศีลธรรม

ตอ

ครูนางมณีรัตน  ภิญโญ45



891

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

Coding online for graduation 7-9 

Teacher (C4T-8) รหัส 63025

/ / / สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมกับ 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

46 นางปทมาพร         

   อินดาวงศ

ครู ชํานาญการ  ประชุมคณะกรรมการผูดําเนินโครงการ

พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูครูผูสอน

ภาษาตางประเทศ

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 35

ครูนางมณีรัตน  ภิญโญตอ



892

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

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

ครู ชํานาญการนางปทมาพร         

   อินดาวงศ

46



893

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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)

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา √ โรงเรียนหนองรี

ประชานิมิต

การวิจัยในชั้นเรียน √ โรงเรียนหนองรี

ประชานิมิต

เจตคติและจริยธรรมสําหรับขาราชการ √ ศูนยวิทยาศาสต

วัฒนธรรมรอยเอ็ด

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางปทมาพร         

   อินดาวงศ

ตอ



894

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher 

(C4T-9)

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน

โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 

(รูปแบบออนไลน)

 √ คุรุสภา

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพิชรัศมิ์      

   ยูพานิช

47



895

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 

Coding Online for Grade ๗-๙ 

Teacher (C๔T – ๘)

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 

SMART  School Model ในสถานศึกษา 

(PCL) จนวน 3 ชั่วโมง  งานวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนา

กระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริมการบริหาร

จัดการชั้นเรียนคุณภาพ  ฝายวิชาการ

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ  

สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

√ √ สสวท.

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 

สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

√ √ สสวท.

การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 √ √ สสวท.

การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.4 √ √  สสวท.

ปญญาประดิษฐ สําหรับโรงเรียน หลักสูตร

 1

√ √ สสวท.

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(PERFORMANCE AGREEMENT)

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทํา Data Visualization ดวย Google

 Data Studio

√ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การอบรมยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู

และทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital

 Literacy) ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน

√ √ √ กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู

√ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชั่นและการวัดประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

√ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1 - 3 Coding Online for Grade ๗-๙ 

Teacher (C4T – 8) 15 พ.ค. 2564

/ / / / สพฐ+สสวท

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6 Coding Online Grade 10-12 

Teacher (C4T-9) 14 พ.ค.2564

/ / / / สพฐ+สสวท

การอบรมครูการออกแบบและเทคโนโลยี 

ชั้น ม.1 รุน 1 22 พ.ค. 2564

/ / / / สพฐ+สสวท

การอบรมครูการออกแบบและเทคโนโลยี 

ชั้น ม.4 รุน 1 25 พ.ค.2564

/ / / / สพฐ+สสวท

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

Schools Level 1) 18 ม.ิย. 2564

/ / / / สพฐ+สสวท

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางอัญญชลีย  สิทธิ ครู ชํานาญ

การพิเศษ

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for 

Schools Level 2) 10 ส.ค.2564

/ / / / สพฐ+สสวท

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

ประจําปงบประมาณ  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

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 

Teacher (C4T – 8)

/ / / / สพฐ+สสวท

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6 Coding Online Grade 10-12 

Teacher (C4T-9)

/ / / / สพฐ+สสวท

ครู ชํานาญการนางขวัญจิตร         

  สุวรรณวงศ

ตอ



903

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมครูการออกแบบและเทคโนโลยี 

ชั้น ม.1 รุน 1

/ / / / สพฐ+สสวท

การอบรมครูการออกแบบและเทคโนโลยี 

ชั้น ม.4 รุน 1

/ / / / สพฐ+สสวท

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

Schools Level 1)

/ / / / สพฐ+สสวท

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for 

Schools Level 2)

/ / / / สพฐ+สสวท

50 นางสาวแพรพลอย   

 คําปงบุตร

ครูชํานาญ

การพิเศษ

โครงการ  "การอบรมเชิงปฏิบัติการการทํา

วิจัยในชั้นเรียน  เพื่อสงเสริมการใช

นวัตกรรม  L.K.S  SMART School 

Model  ในสถานศึกษา"  (PLC)

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางขวัญจิตร         

  สุวรรณวงศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการ  "อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยในชั้นเรียน  และวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู  (นวัตกรรม)"  ชั่วโมง  

PLC

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ

ที่เปนเลิศ  (Best Practice)  สื่อนวัตกรรม

ในระบบออนไลน  ปการศึกษา  2563

 √ สพม.ลปลพ

การใชนวัตกรรม L.K.S.Smart School 

Model.ในสถานศึกษา(PLC)

 √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนในระบบ E-learnng CME2

 หลักสูตรเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

 √ สํานักงานเขตพื่นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ทําแบบทดสอบสงเสริมการอานเรื่อง "วิจัย

คุณภาพการศึกษา"

 √ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

เมืองแพร

อบรมออนไลนในระบบ E-learnng CME2

 หลักสูตรการจั้ดการาเรียนการสอน

ภาษาไทยแบบทีพีอาร (TPR)

 √ สํานักงานเขตพื่นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2

การอบรม Get Start with Oxford 

Online Skills Program

 √ Oxford University 

Press

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form"

 √

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

 √

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยในชั้น

เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School Model ในสถานศึกษา 

(PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู (นวัตกรรม) PLC

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

52

ครูนางพัชรินทร         

  สุภายอง

53

ครูอนงควรรณ  ไชยเต

กุล

51

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางศิริญญา          

  เขื่อนแกว



907

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสราง

ความเขมแข็งในการจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศดานการจบการศึกษาและการ

ใหบริการขอมูลทางการศึกษาและ

สถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(e-learning)

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ผานการทดสอบความรู ขอกฎหมาย โทษ

และพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่อง

ในวันงดดื่มสุราแหงชาติ ประจําป 2563

√ ศูนยประสานงาน

เครือขายงดเหลา 

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ผานการทดสอบความรูดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง ระบบนิเวศปาไมและ

การอนุรักษ

√ √ √ อุทยานวิทยาศาสตร

พระจอมเกลา ณ หวา

กอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

ผานการอบรมบทเรียนออนไลน เรื่อง 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

√ √ √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1

ครูนางพัชรินทร         

  สุภายอง

ตอ



909

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

Coding Online for Grade 7-9 Teacher

 (C4T-8) รหัส 63025 จํานวน 20 ชั่วโมง

      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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางพัชรินทร         

  สุภายอง

ครู หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

School Level 1)

      สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 

SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

55 นางบุญฑริกา         

 วงศคําลือ

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART

 School

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม

โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย

ในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและ

วิธีจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน

จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับ สถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 

Coding Online for Grade 7 - 9 (C4T - 

8)

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับ สถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูนางบุญฑริกา         

 วงศคําลือ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 10 - 12

 Coding Online for Grade 10 - 12 

(C4T -9)

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับ สถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย

ในชั้นเรียน เพื่อสงเสริมการใช

นวัตกรรม L.K.S SMART School 

Model ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปาง

กัลยาณี

การใช EndNote web เพื่องานวิจัย √ √ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

หลักสูตร"การใช Microsoft Teams เริ่มจาก 0" √ √ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

ครูนางบุญฑริกา         

 วงศคําลือ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลกทัศน

ศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู

สังคมแหงการเรียนรู"A.L.ทางการศึกษา 

โดยใช Machine Learning อยางงายโดย

ไมตองเขียนโคด"

√ √ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลกทัศน

ศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู

สังคมแหงการเรียนรู"Online Teaching 

Tools : เครื่องมือสําหรับครูสอนออนไลน

√ √ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลกทัศน

ศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู

สังคมแหงการเรียนรู"รูเทาทันสื่ออยาง

สรางสรรค : การจัดการเรียนการสอน

สําหรับครู"

√ √ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูนางบุญฑริกา         

 วงศคําลือ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลกทัศน

ศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู

สังคมแหงการเรียนรู"แนะนําการบูรณา

การกับการประยุกตใชสื่อออนไลนกับการ

เรียนการสอน ในยุค Covid-19"

√ √ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตร"เรียนและประชุมออนไลนดวย 

LINE PC"

√ √ √ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

หลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลกทัศน

ศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู

สังคมแหงการเรียนรู"การสอนออนไลนผาน

 Google Meet and Google Drive for 

Digital Classroom"

√ √ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรออนไลนโครงการเปดโลกทัศน

ศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู

สังคมแหงการเรียนรู"การวัดประเมินผล

แบบออนไลน"

√ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูนางบุญฑริกา         

 วงศคําลือ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร"การเขียนอางอิงและ

บรรณานุกรม"

√ √ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

 การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

56 นางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S SMART School 

Model ในสถานศึกษา

√ √ งานวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและ

งานพัฒนา

กระบวนการวิจัย

เพื่อสงเสริมการ

บริหารจัดการ

ชั้นเรียนคุณภาพ 

ฝายวิชาการ 

โรงเรียนลําปาง

กัลยาณี

ครูนางบุญฑริกา         

 วงศคําลือ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การนําผลการประเมินเพื่อการเรียนรู 

Assessment for Learning (AFL) 

มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงานของครูผูสอน (วฐ.2) หรือ

เพื่อขอมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะ

√ √ บริษัท อักษร 

เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

(มหาชน)

ระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบ

แผนจัดการเรียนรูรายบุคคล 

(Habitscan-Types of Learners)

√ √ บริษัท นวัตกรรม

สรางสรรค

การศึกษา จํากัด

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

วิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนา

การเรียนรู (นวัตกรรม)

√ √ งานวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและ

งานพัฒนา

กระบวนการวิจัย

เพื่อสงเสริมการ

บริหารจัดการ

ชั้นเรียนคุณภาพ 

ฝายวิชาการ 

โรงเรียนลําปาง

กัลยาณี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มิติ

ใหมกับการอบรมออนไลนสูแนวทางการ

นํานวัตกรรมการออกแบบการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning ดวย

กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 

Steps

√ √ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มิติใหมกาว

ทันการเปลี่ยนแปลงของการเขียนวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียนดวยการจัดการเรียนรู

 Active Learning ผานกระบวนการ 

GPAS 5 Steps เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะทุก

ตําแหนง"

√ √ สถาบันพัฒนา

คุณภาพวิชาการ 

(พว.)

ปลุกพลังการอานดวยพระราชนิพนธ 

และ "มรกต-รักอันล้ําคา คะนึงหาไม

สิ้นสุด" พระราชนิพนธแปลเลมลาสุด

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

√ √ บริษัท นานมีบุคส

อินโนเวชั่น จํากัด

คุณภาพการศึกษาไทย สูการเปลี่ยน

แปลงในอนาคต

√ √ สํานักงาน

เลขาธิการ

สภาการศึกษา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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)

เทคนิคการสรางนิสัยรักการอานเพื่อการ

เรียนรูอยางยั่งยืน

 บริษัท นานมีบุคส อิน

โนเวชั่น จํากัด

สรางหองสมุดออนไลนสวนตัวดวย 

Google Play Books

 GEG Thailand

การสรางไฟลเกียรติบัตรอัตโนมัติแบบไร

ขีดจํากัดจํานวน ดวยระบบคลังออนไลน

 GEG Thailand

การสมัครใชงาน Google Workspace for

 Education สําหรับสถานศึกษา

 GEG Thailand

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การออกแบบ New Google Site ในการ

จัดเก็บขอมูลของครู

 GEG Thailand

Google PhotoScan จัดการไฟลเอกสาร

บนโทรศัพทมือถือ

 GEG Thailand

เทคนิคการเพิ่มฟอนตภาษาไทยสวยๆ 

Google Font ใน Google Data Studio

 GEG Thailand

การประยุกตใช Google Sheet เพื่อ

วิเคราะห SWOT ขององคกร

 GEG Thailand

สรางแบบทดสอบ Google Form เพื่อการ

รายงานผลสัมฤทธิ์ดวย Google Data 

Studio

 GEG Thailand

ยลศิลปะเมืองทิพย Google Arts & 

Culture

 GEG Thailand

เรียนรูเทาทันโลกออนไลนดวย Be 

Internet Awesome

 GEG Thailand

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ระบบสืบคนเกียรติบัตรจากคลังออนไลน 

ดวย Google Apps Script

 GEG Thailand

เรียนรู AI เบื้องตนดวย Teachable 

Machine

 GEG Thailand

การอบรมยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู

และทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital

 Literacy) ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน

 กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

การสอนออนไลนในยุคโควิด : การใช

แอพพลิเคชั่น

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันทองฤาจะสองใจ : สอนวรรณคดีอยางไร

โดยใชเกมมิฟเคชั่น

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลนและ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต

สถานการณ Covid-19 : ถอดบทเรียนการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทคนิคการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิต

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การออกแบบ Infographic ดวย Canva  สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ตอ
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วัดผล

ประเมินผล
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เทคโนโลยี
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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

คุณครูกับวิธีสรางความสุขในรั้งโรงเรียน  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประเมินโครงการ : แนวคิดสูการพัฒนา

โรงเรียน

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และ การวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน และ หองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

PLC ดานการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(Independent Studies) ครั้งที่ 1

 เครือขาย PLC ครู

บรรณารักษแหง

ประเทศไทย

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ตอ
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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
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

PowerPoint เพื่องานประชาสัมพันธ  สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

Micro Learning การเรียนรูพอดีคํา  ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Online Teaching Tools : เครื่องมือ

สําหรับครูสอนออนไลน

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

A.I. ทางการศึกษา โดยใช Machine 

Learning อยางงายโดยไมตองเขียนโคด

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การใช Microsoft Teams เริ่มจาก 0  สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

รูเทาทันสื่ออยางสรางสรรค : การจัดการ

เรียนการสอนสําหรับครู

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

แนะนําการบูรณาการกับการประยุกตใช

สื่อออนไลนกับการเรียนการสอนในยุค 

COVID-19

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรียนและประชุมออนไลนดวย Line PC  สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ตอ
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วัดผล
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวัดประเมินผลแบบออนไลน  ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การสอนออนไลนผาน Google Meets 

and Google Drive for Digital 

Classroom

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การออกแบบสื่อใหโดนใจดวย Canva  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

การพัฒนาวิดีโอการสอนดวย FlipGrid  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ตอ
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(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพดานการ

จัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรู

นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน

 สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา

โปสเตอรสวยดวย Photoshop  สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูทุกกลุมสาระและ

แนวทางปลุกพลังการอานดวยหองสมุดให

มีชีวิต

 บริษัท นานมีบุคส อิน

โนเวชั่น จํากัด

การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม  สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ตอ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การปรับหองสมุดใหมเพื่อการเรียนรูใน

รูปแบบออนไลน (Reinventing Libraries 

for Online Learning)

 สมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

การใช EndNote web เพื่องานวิจัย  สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

การสรางหองเรียนใหมีชีวิต ดวยการผลิต

สื่อออนไลน

 ภาควิชาหลักสูตรและ

วิธีสอน คณะ

ศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ตอ
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการ

ชวยเหลือนักเรียน

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พัฒนาสมรรถนะของความเปนครูมืออาชีพ

ในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง

 ศูนยหนังสือ

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

แนวคิดและเทคนิคการใชแอปพลิเคชัน

ประกอบการเรียนการสอนออนไลน

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(PERFORMANCE AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

ครูชํานาญการนางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวรัตติพร       

  เสาจินดารัตน

ครูชํานาญการ แนวทางการประเมินใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยาฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ ว9/2564

 ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรียนบางละมุง    

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพครู 

และสมรรถภาพความเปนครูสูซุปเปอรครู

และอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อ

สรางสรรครูเทาทันโซเชียลมีเดีย

√ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง รวมกับ

กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและ

สรางสรรค และ

กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART

 School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ57
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ประจําปงบประมาณ  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

อบรมเชิงปฏิบัติการ รอบรูเรื่องการจัดการ

เรียนการสอนสังคมศึกษา แบบออนไลน 

GPAS 5 Steps วิถีใหม วิถีคุณภาพ

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น

เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด

ประเมินผลรายวิชา Bookmark2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของเครื่องตรวจ

กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ

อัตโนมัติ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนายวรกมล ตั๋นมาเชื้อตอ
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ดานการ

จัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรู

นอกชั้นเรียน

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU 

(คร)ู CLUB หัวขอ "พัฒนาผูเรียนใหเปน

ผูนําเกงและด"ี  ของเยาวชนจิตอาสาทั่ว

ไทย รวมใจสรางสรรคทําดีออนไลน 

(Youth R-SA)

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

ครูนายวรกมล ตั๋นมาเชื้อตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอแนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลน  และการสอนความ

ปลอดภัยบนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียน

เชิงรุก

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา  

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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ทักษะภาษา
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสรางหองเรียน

ออนไลน 1  และการสรางหองเรียน

ออนไลน  2

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  โดยความรวมมือของ

   หนวยปฏิบัติการ

วิจัยสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา  

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  โดยความรวมมือของ

   หนวยปฏิบัติการ

วิจัยสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา  

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน  และ 

 การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  โดยความรวมมือของ

   หนวยปฏิบัติการ

วิจัยสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา  

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน   และ   

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  โดยความรวมมือของ

   หนวยปฏิบัติการ

วิจัยสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา  

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมอาสาทั่วไทย รวมใจสรางสรรคทํา

ดีออนไลน (Youth R-SA) เนื่องในวันวิ

สาขบูชา

√ ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ

สมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย
การดูแลตนเองเพื่อการเปนผูสูงวัยสุขภาพ

ดีมีความสุข

√ CHULA MOOC

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมตอบแบบทดสอบธรรมศึกษาผาน

ระบบออนไลน โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิ

สาขบูชา จังหวัดลําปาง พุทธศักราช 2564

√ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําปาง

การอบรมออนไลนตามเกณฑหลักสูตร

สงเสริมการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และ

ดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่ออยางสรางสรรค

ในมิติวัฒนธรรม ดานการเรียนการสอน

ออนไลนระบบเปด CHULA MOOC รอบ

ที2่

√ กระทรวงวัฒนธรรม

รวมตอบแบบสอบถามธรรมศึกษาผาน

ระบบออนไลน

√ กระทรวงวัฒนธรรม

58 นางกิ่งลดา หมื่นสันธิ ครู ชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนา

ความสามารถในการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

(Active Learning)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย

องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน

การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย

√ โรงเรียนมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School Model ในสถานศึกษา 

PLC

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย

องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน

การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ครั้งที่ 2

√ โรงเรียนมหิดล

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางกิ่งลดา หมื่นสันธิ ครู ชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART

 School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART

 School Model ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar ใน

หัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน

   โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar ใน

หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

   โรงเรียนมหิดล

ครู ชํานาญการนางศิริกานดา กันธิดา59
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar ใน

หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

    โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar ใน

หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวย

สื่อวีดีโอออนไลน และ หองเรียนกลับดาน

ดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตร "การทําแบบทดสอบดวย

โปรแกรม Google Form"

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

60 นางพรนภัส เอื้อแท ครู ชํานาญ

การพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางศิริกานดา กันธิดาตอ



944

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรนภัส เอื้อแทตอ



945

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผูชวยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการทํา

วิจัยในชั้นเรียน เพื่อสงเสริมการใช

นวัตกรรม LKS SMART School Model 

ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู 

ว9/2564

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี เขต 2

การอบรมและการทดสอบความรูดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู

 กศน. อําเภอบานลาด

ผานการทดสอบวัดความรู"ตอบปญหา

กฎหมายไทย" ดวยคะแนน 80%

 โรงเรียนเสนาประสิทธิ์

ผานการทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 

"พลังงานน้ํา" ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรนภัส เอื้อแทตอ



946

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมเรียนรูนิทรรศการออนไลน เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปหลวง

 กศน. อําเภอบานหมอ

ผานการอบรมทดสอบความรู "วันอาเซียน"

 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 โรงเรียนบานปากเหมือง

ผูชวยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช

นวัตกรรม LKS SMART School Model 

ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม

โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย

ในการขยายองคความรูทางวิชาการและวิธี

จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 2

√ √ โรงเรียนมหิดล

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางพรนภัส เอื้อแทตอ

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางวรัฐทยา ฝนสืบ61



947

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผูชวยวิทยาการโครงการอบรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู (นวัตกรรม)

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

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

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางวรัฐทยา ฝนสืบตอ



948

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวย

สื่อวีดีทัศนออนไลนและหองเรียนกลับดาน

ดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดย

ใชหองเรียนเปนฐาน

√ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับเรียนออนไลน

√ √ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางวรัฐทยา ฝนสืบตอ



949

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมและทดสอบความรูหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินตําแหนงวิทยฐานะ

ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูว9/2564 ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

√ √ √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 2

 ผานการทดสอบ : สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

 ผานการทดสอบ : พลังงานน้ํา ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

√ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

 ผานการทดสอบ : นักวิทยาศาสตรดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

√ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางวรัฐทยา ฝนสืบตอ



950

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกับ มูลนิธิศุภนิมิต

อบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด

ประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

 √  √  √  √  √  √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวรุจิรัตน       

  เปงสา
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติ

ตามกฏกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุน

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

63 นางพิชญาภา 

ไชยวรรณ

ครูชํานาญการ  อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 

Coding Online for Grade ๗-๙ 

Teacher (C4T – 8)

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา √  โรงเรียนหนองรี

ประชานิมิต

การวิจัยในชั้นเรียน (CAR: Classroom 

Action Research)

√ โรงเรียนหนองรี

ประชานิมิต

เจตคติและจริยธรรมสําหรับขาราชการ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครู ชํานาญการนางสาวภัสรลักษณ  

ใจขัด

64
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

√ งานวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและ

งานพัฒนา

กระบวนการวิจัยเพื่อ

สงเสริมการบริหาร

จัดการชั้นเรียน

คุณภาพ ฝายวิชาการ 

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

(นวัตกรรม)

√ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวภัสรลักษณ  

ใจขัด

ครู ชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S. SMART School Model  ใน

สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

คณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเชิง

ปฏิบัติการโรงเรียนเครือขายในการขยาย

ผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการ

เรียนการสอนสูโรงเรียนระดับม.ปลาย 

สังกัด สพฐ.ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่ ๒

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู การ

พัฒนาวิชาชีพครู ตามเกณฑ OBEC 

AWARDS (SMART TEACHER) โดยใชระ

บวนการวิจัยและนวัตกรรมของสถานศึกษา

เปนฐานในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางจุฑาทิพย         

 นิมิตรเกียรติไกล
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมโครงการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 

(OBEC AWARDS)

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

คณะกรรมการจัดทําขอสอบ PRE O-NET 

สพม.ลําปาง ลําพูน

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กิจกรรม PLC การพัฒนาวิชาชีพครู ตาม

เกณฑ OBEC AWARDS  โรงเรียนลําปาง

กัลยาณี

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

(นวัตกรรม)

√ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาความรูความเขาใจหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู ว9/2564 ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

√ สพป.ปทุมธานี เขต 2

หลักสูตร การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

√ √ 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



957

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ทักษะครูกับการจัดการเรียนรูออนไลนยุค

ใหม

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การจัดการเรียนรู สุขศึกษาในโรงเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การทําผลงานเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูชํานาญการนางเบญญาภา  

วรรณมณี

ตอ



958

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การวัดและประเมินผลการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การจัดทําสารสนเทศและระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน 

(Project - Based Leaning)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูชํานาญการนางเบญญาภา  

วรรณมณี

ตอ



959

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม สําหรับครู  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

PLC : Professional Learning 

Community สําหรับครู

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

คุณธรรม จริยธรรม ความเปนครู  โรงเรียนบานหนองคู 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 2

ครูชํานาญการนางเบญญาภา  

วรรณมณี

ตอ



960

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

has completed "Classroom language"  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี 

เขต 2
ผูสอนเพศวิถีและทักษะชีวิตในระบบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 โรงเรียนบานทาวังไทร

สามัคคี

การพัฒนาสมรรถนะขอราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

 พิจิตร เขต 2

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา

 โรงเรียนบานน้ําหมี

ใหญ (ประชาอุทิศ)

การพัฒนาสมรรถนะ Digital Literacy  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคการมหาชน)

ครูชํานาญการนางเบญญาภา  

วรรณมณี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะตามรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมการ

คิดอยางมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน

 หนวยพัฒนาครู บริษัท

 อมร 8558 พัฒนา

บุคลากรและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษา จํากัด

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

 โรงเรียนนลําปาง

กัลยาณี สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง-

ลําพูน

เสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันปญหายาเสพติดและ

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค "ปลุกพลัง KID 

พิชิตปญหา"

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง-ลําพูน

ครูชํานาญการนางเบญญาภา  

วรรณมณี

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

ประจําปงบประมาณ  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
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผูชวยวิทยากรในการอบรมโครงการ

ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศึกษา (ลูกเสือตานยาเสพ

ติด) ประจําปการศึกษา 2564 วันที่ 10 

สิงหาคม 2564

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียนการ

สอน วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21

√ ศูนยวิทยาศาสตร    

เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

 การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 

19)ผานระบบการประชุมทางไกล

√ สพฐ.

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นายธีรวัฒน กันทะตอ

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

วาที่ ร.ต.หญิงสชญา 

  หลาอินเชื้อ

69
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน ยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการครู

√ สพฐ.

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ 2  √ สพฐ.

เทคนิคและวิธีสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 √ สพฐ.

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 √ สพฐ.

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรู ดวยสื่อ

ออนไลน

√ สพฐ.

ตอบแบบทดสอบธรรมะผานระบบออนไลน √ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําปาง

การอบรมออนไลนเพื่อการเรียนรู ตลอด

ชีวิตหลักสูตรการพัฒนาตนเอง ใหเปน

ประชาชนยุคใหม

       √ สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

วาที่ ร.ต.หญิงสชญา 

  หลาอินเชื้อ

ตอ
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 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 การอบรมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

(e-Learning) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รายวิชา ไวรัสคอมพิวเตอรและการปองกัน

√ ว.เทคนิคสุรนารี

 การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนดวยรูปแบบ ที่หลากหลาย

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู

เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวืถีศึกษา : 

การพัฒนาการเรียนรูแบบ E – Learning 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา

ชั้นพื้นฐาน”

√ สพฐ.

 ผูชวยวิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสงเสริม

นวัตกรรม L.K.S SMART School Model

 ในสถานศึกษา”

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 ผูชวยวิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใชนวัตกรรม L.K.S SMART School 

Model ในสถานศึกษา”

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 ผูชวยวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ ( ฺ	Best

 Practice)

√ สพม.ลปลพ

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

Coding Online for Grade 7-9 Teacher

 (C4T-8) รหัส 63025 จํานวน 20 ชั่วโมง

√ √ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

หลักสูตร การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google form

   √ ร.ร ลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนายปฐวี  มณีวงศตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

   √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

ผูชวยวิทยากรการอบรมโครงการ

ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศึกษา (ลูกเสือตานภัยยา

เสพติด) ประจําป 2564

   √ ร.ร ลําปางกัลยาณี

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

ครู ชํานาญการนายปฐวี  มณีวงศตอ
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บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญการนางปราณี สวนเจริญตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

. การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar"การจัดการเรียนการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ 

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมีปฎิ

สัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

√ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"Blended Learning and CEFR Online 

Classroom Management for Oxford 

Online Skills Program"

√ Oxford University 

Press

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form"

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางปราณี สวนเจริญตอ



972

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ  

สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

  สสวท.

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 

สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

  สสวท.

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.1   สสวท.

การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.4    สสวท.

ปญญาประดิษฐ สําหรับโรงเรียน หลักสูตร

 1

  สสวท.

ปญญาประดิษฐ สําหรับโรงเรียนหลักสูตร 2   สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S. SMATRT School Model ใน

สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อ

ออกแบบแผนจัดการเรียนรูรายบุคคล รหัส

 628181076 จํานวน 20 ชั่วโมง

√ √ √ √ √ √ บริษัท นวัตกรรม

สรางสรรคการศึกษา

จํากัด

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวสายทอง     

 อินถาสาร

ตอ

ครู ชํานาญการนางฐิตารีย            

  จีรเธียรกุล

73
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การทําแบบทดสอบดวยโปแกรม Google 

Form (วันที่อบรม 21 ก.ค. 2564)

/ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางนงนุช  แสนเงิน ครู ชํานาญ

การพิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล เรื่อง การสังเคราะห

รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา 

(วันที่อบรม 2 ส ค  2564)

      / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค

ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน

การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่

 2

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางนาริฐา อินถานะ75
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค

ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน

การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่

 2

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางสาวจริยา         

 กําลังมาก

76

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางนาริฐา อินถานะตอ



977

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School ในสถานศึกษา

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นายภูวณัฐ โพธิ์งาม77



978

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสอนแบบ Active Learning  

หองเรียนที่สนุกและใชงานไดทันที

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภูมิคุมกันวิทยา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

การออกแบบการเรียนการสอน  ผานเว็บ  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART

 School

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

79 นางสาวสุพรรณี      

 กาทอง

ครู ชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S. SMART School Model ใน

สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางสาวตรีนุช        

  เพชรแสนงาม

78

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นายภูวณัฐ โพธิ์งามตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย

องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน

การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่

 2

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น

เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

(นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด

ประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของเครื่องตรวจ

กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ

อัตโนมัติ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางสาวสุพรรณี      

 กาทอง

ตอ



980

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S. SMART School Model            

ในสถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการ

เรียนร็แบบ E-Learning เพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพรวมกับ 

สพฐ.

การทดสอบความรูพื้นฐานภาษาไทย เนื่อง

ในวันสุนทรภู

 สหวิทยาเขตวิภาวดี 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต2

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

   โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญการนางสาวสุพรรณี      

 กาทอง

ตอ



981

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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  L.K.S. SMART

 School Model  ในสถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

ในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

(นวัตกรรม)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง 

ทางการศึกษาสูความเปนเลิศ (OBEC 

AWARTS)

√ √ √ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมการใชโปรแกรมสมุดประเมินผล

รายงานวิชา BOOKMARK2551

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของเครื่องตรวจ

กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ

อัตโนมัติ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนายพิสิฐ   คําภิโร80



982

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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)

 ร.ร.ลําปางกัลยาณี

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

   โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป

การศึกษา 2564

   สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

    โรงเรียนลําปางกัลยาณี

81 นางสาวสมพร        

 กอนเชื้อ

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย ในชั้น

เรียน  เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม  L.K.S.

 SMART School Model ในสถานศึกษา 

(PLC)

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสมพร        

 กอนเชื้อ

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

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

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School Model ในสถานศึกษา 

(PLC)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนางสาวเสาวลักษณ 

  อินตะสม

82



984

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

ไดผานการอบรมการใชงานของโปรแกรม

สมุดประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนางสาวเสาวลักษณ 

  อินตะสม

ตอ



985

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School Model ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผล

ประเมินผล วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน รุนที่ 2

  สสวท

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

   สพฐ

โครงการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป

การศึกษา 2564

   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

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางอริศรา บุญยืน83

ครูผูชวยนางสาวเสาวลักษณ 

  อินตะสม

ตอ



986

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย

องคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน

การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่

 1

 โรงเรียนมหิดลนุสรณ

รวมกับโรงเรียนลําปาง

กัลยาณี

Oxford Online Skill Program      โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการเปดโลกทัศนศาสตรเทคโนโลยี

และสื่อการศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู

  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

   โรงเรียนมหิดลนุสรณ

รวมกับโรงเรียนลําปาง

ั ี
โครงการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป

ศึ  2564

   Oxford University

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

    มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางอริศรา บุญยืนตอ



987

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

หลักสูตรการทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

   โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางศุทธินี  ไชยรินทร84



988

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป

การศึกษา 2564

   สพฐ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

    โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S.SMART School Model ใน

สถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิตัล 

(New Normal Life and Digital 

Quotient)

√ √ √ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและ

สรางสรรค
อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม L.K.S

 SMART School Model

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สพฐ.

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางศุทธินี  ไชยรินทรตอ

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางณัฐนพัชร         

 วงษวรเนตร

85



989

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

√ สพฐ.

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

√ สพฐ.

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 form

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู 

รูปแบบออนไลน

√ √ สพฐ

หองเรียนแหงความสุข กับการเรียนรูยุค 

New Normal New Education

√ √ √ √ √ √ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลา  

นครินทร

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางณัฐนพัชร         

 วงษวรเนตร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางณัฐนพัชร         

 วงษวรเนตร

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

เทคนิคการสอนออนไลน ยุคโควิด-19 √ √ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร

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

นายอนุชิต แสงศิริ

รัตน

86
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอนุชิต แสงศิริ

รัตน

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวย โปรแกรม 

Google Form

  โรงเรียนนลําปาง

กัลยาณี สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง-

ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย ในชั้น

เรียนเพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

ในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

(นวัตกรรม)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชโปรแกรมสมุดประเมินผล 

รายงานวิชา BOOKMARK2551

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของเครื่องตรวจกระดาษ 

คําตอบและวิเคราะหขอสอบอัตโนมัติ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางจันทรัตน   ดวงฟู87
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางจันทรัตน   ดวงฟู ครูชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

88 นายกิติศักดิ์  พรมคํา ครูชํานาญการ การอบรมชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม 

L.K.S SMART School Model ใน

สถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การสรางเครื่องมือสําหรับใชในการ

ประเมินคุณภาพผูเรียนปการศึกษา 2563 

ระดับ ม 3

√ สพฐ.

การสรางเครื่องมือสําหรับใชในการ

ประเมินคุณภาพผูเรียนปการศึกษา 2563 

ระดับ ม 6

√ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ผานการทดสอบวัดความรู โครงการสืบ

สานวันสําคัญ ชวยกันอนุรักษภาษาไทย

√ โรงเรียนดอนเมือง

ทหารอากาศบํารุง สพ

ม.กทม เขต2

ครูชํานาญการนายกิติศักดิ์  พรมคําตอ
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การจัดการ

เรียนการสอน
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบความรูพื้นฐานภาษาไทย 

ชุดภูมิใจภาษาหลัก รักษภาษาไทย

√ โรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ตรัง

ผานการทดสอบออนไลน ความรูภาษาไทย

ขั้นสูงสําหรับครูภาษาไทย

√ สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ผานการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผานการทดสอบความรูพื้นฐานภาษาไทย

(ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส)

√ โรงเรียนเมืองพญาแล

วิทยา สพม.ชัยภูมิ

เปนผูสงเสริมความเปนไทย เขารวม

กิจกรรม แตงกายงามตามแบบไทย

√ โรงเรียนกรรณสูต

ศึกษาลัย จังหวัด

สุพรรณบุรี

ตอ ครูชํานาญการนายกิติศักดิ์  พรมคํา
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การจัดการ
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  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบวัดความรูดวยระบบ

ออนไลน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู

√ โรงเรียนธัญรัตน สพม.

ปทุมธานี

ผานการทดสอบวัดความรูวันภาษาไทย

แหงชาติ

√ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ผานการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัน

สุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ

√ โรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย

ผานการวัดประเมินผลการพัฒนาตนเอง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่องการใช

ภาษาไทย

√ โรงเรียนฤทธิ

ยะวรรณาลัย 2 สพม. 

กทม. เขต 2

ผานการทดสอบวัดความรูออนไลน 

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ

√ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 

สพม.นครสวรรค

ผานการทดสอบออนไลน วันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําป 2564

√ โรงเรียนอนุบาลหนอง

หานวิทยายน

ผานการพัฒนาตนเองและเรียนรูออนไลน 

เนื่องในวันภาษาไทย

√ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ครูชํานาญการนายกิติศักดิ์  พรมคําตอ
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(6) 
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมกิจกรรมทดสอบออนไลนใน
กิจกรรม งามศาสตร งามศิลป แผนดินไทย

√ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดา

ผานการทดสอบวัดความรูดวยระบบ
ออนไลน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู

√ โรงเรียนธัญรัตน สพ
ม.ปทุมธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การใชงานของเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ

และวิเคราะหขอสอบอัตโนมัติ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การใชงานของโปรแกรม BOOKMARK 

2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การเรียนรูเชิงรุกActive Learning √ ครุศาสตรปญญา

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญการนายกิติศักดิ์  พรมคําตอ

ครูพิเศษนางสาวเปรมจิตร    

  เกลียวฝน

89



996

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาไทย √ ศูนยพัฒนาวิชาการ

ภาษาไทย โรงเรียน

พระยาประเสริฐสุนท

ราศรัย (กระจาง สิง

หเสนี)

การพัฒนาสื่อการเรียนรูและนวัตกรรม √ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

การทองเที่ยวและการ

โรงแรมอุบลราชธานี

กิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติ
√ รวมใจไทยปลูกตนไม

เพื่อแผนดิน

ครูพิเศษนางสาวเปรมจิตร    

  เกลียวฝน

ตอ



997

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



998

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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 

10.เปนคณะทํางานคลังขอสอบระดับม.

ปลาย ของสํานักวิชาการ สพฐ

√ √ สพฐ.

11.วัดความรูความเขาใจหลักเกณฑ

ประเมินตําแหนงและวิทยาฐานะครู

√ √ สพป ปทุมธานีเขต 2

ครูชํานาญการนายบรรเจิด          

  สระปญญา

ตอ



999

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Has managed "Halloween 

Celebration" at Lampang 

Kanlayanee School

√ Lampang 

Kanlayanee School 

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 ใจแกว90



1000

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1001

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางกัญญารัตน       

   นาคออน

ครูชํานาญการ 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



1002

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอการสรางหองเรียน

ออนไลน 1  และการสรางหองเรียน

ออนไลน  2

√ สพฐ.  โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ.  โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ สพฐ.  โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญการนางกัญญารัตน       

  นาคออน

ตอ



1003

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ูในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.  โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมทําแบบทดสอบดวยGoogleForm √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสงานวัน

ครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน)

√ √ สํานักงานเลขาธิการ   

 คุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น

เรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญการนางกัญญารัตน       

  นาคออน

ตอ

ครูชํานาญการนางทัศนีย  ตรีเพ็ชร92



1004

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร "วิวัฒนาการการเมืองกับ

การศึกษาไทย"

√ กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google From"

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนเรื่อง "การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู" ในหัวขอ

การสรางหองเรีนออนไลน

√ √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลนเรื่อง "การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู" ในหัวขอ

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√ √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญการนางทัศนีย  ตรีเพ็ชรตอ



1005

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนเรื่อง "การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู" ในหัวขอการ

จัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนวคิด

เกมิฟเคชันและการวัดและประเมินสําหรับ

การเรียนออนไลน

√ √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลนเรื่อง "การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู" ในหัวขอ

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน

√ √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญการนางทัศนีย  ตรีเพ็ชรตอ



1006

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางทัศนีย  ตรีเพ็ชร ครูชํานาญการ อบรมออนไลนเรื่อง "การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ

ผูบริหาร  นักวิชาการ  และครู" ในหัวขอ  

 แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน  

และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเท

อรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

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



1007

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1008

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU 

(คร)ู CLUB หัวขอ "4 ทักษะการจับ

ประเด็น เรียนดี ชีวิตปง" Find Keyword 

through the 4 skills (Holistic active 

learning program) ของโครงการเยาวชน

จิตอาสาทั่วไทย รวมในสรางสรรคทําดี

ออนไลน (Youth R-SA)

√ ชมรมพุทธศาสตร

สากลในอุปถัมภ

สมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวเมธาพร      

 สงกานตทิพ

ตอ



1009

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต หลักสูตรสําหรับครู 

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสําหรับครู 

(English Language Basically for 

Teacher) โครงการบริการวิชาการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลนผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศศึกษา

ประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

รวมเรียนรูและผานการทดสอบบทเรียน 

"การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน" 

(Project Based Learning : PBL)

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1

ประเมินผลการพัฒนาตนเองดวยการเรียน

ผานระบบออนไลน (Online) เรื่อง การ

จัดการเรียนการสอนออนไลน (Online 

Learning)

√ วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษก 

สมุทรปราการ

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวเมธาพร      

 สงกานตทิพ

ตอ
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความรู ดวยระบบออนไลน 

กิจกรรม "ตอบปญหาทางคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ" เนื่องในวัน 

"สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ" ประจําป 

2564

√ √ กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โรงเรียน

วิเชียรมาตุ

อบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form"

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมออนไลน สมรรถนะครูผูสอน

และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง 

"หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา"

√ √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด 

เขต 3
การสอบวัดความรูการสงเสริมและพัฒนา

ความรูเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

 สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ผานระบบออนไลน

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวเมธาพร      

 สงกานตทิพ

ตอ
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล
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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบบทเรียนออนไลน หลักสูตร 

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในศตวรรษที่

 21

√ √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและ การสอนความ

ปลอดภัยบนโลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียน

เชิงรุก

√ √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART

 School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชนวัตกรรม LKS 

SMART School ในสถานศึกษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางโสภิณ  ศิริคํานอย94

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวเมธาพร      

 สงกานตทิพ

ตอ
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

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 

สพฐ.และมูลนิธิแพธทู

เฮลท

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางโสภิณ  ศิริคํานอยตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 การพัฒนาพลเมืองลําปางสรางสรรคดวย

แนวคิดเมืองนาอยู

√ ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการทองเที่ยว 

สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม LKS SMART

 School

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางโสภิณ  ศิริคํานอยตอ
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  (1)    
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สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ
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ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา
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(8)     การ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและ

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและ

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เขารวมตอบแบบทดสอบธรรมศึกษาผาน

ระบบออนไลน โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิ

สาขบูชา จังหวัดลําปาง พุทธศักราช 2564

√ สํานักงานวัฒนธรรม  

 จังหวัดลําปาง        

กระทรวงวัฒนธรรม

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางโสภิณ  ศิริคํานอยตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวิจัยและพัฒนา( R&D ) และการ

พัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา

√ √ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

รวมกับ หนวย

ปฏิบัติการวิจัย

นวัตกรรมการเรียนรู

เพื่อสังคมไทย คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบถคลากรทางการศึกษาตามขอตกลง

ในการพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENTX

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางโสภิณ  ศิริคํานอยตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางโสภิณ  ศิริคํานอย ครู ชํานาญ

การพิเศษ

วิทยากร การจัดอบรมโครงการเสริมสราง

คุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ในรูปแบบ

ออนไลน

√ √ คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

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

ครูพิเศษนางสาวดวงฤทัย     

  ธนามี

95
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วัดผล
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด

ประเมินผลรายวิชา Bookmark2551

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมการใชงานของเครื่องตรวจ

กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ

อัตโนมัติ

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอแนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอการสรางหองเรียน

ออนไลน 1และการสรางหองเรียนออนไลน

  2

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูพิเศษนางสาวดวงฤทัย     

  ธนามี

ตอ
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูพิเศษนางสาวดวงฤทัย     

  ธนามี

ตอ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

อบรมและเสวนา ออนไลน หัวขอปลุกพลัง

การอานดวยพระราชนิพนธ และมรกต-รัก

อันล้ําคา คะนึงหาไมสิ้นสุด

√ บริษัท นานมีบุคส อิน

โนเวชั่น จํากัด

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวนันทนาพร  

  วงศยศ

97

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางทิพวรรณ บุญเปง96
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(6) 
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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมเสวนา รับฟงความคิดเห็น เรื่อง

คุณภาพการศึกษาไทย สูการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต

√ สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา

เขารวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติ

ที่เปนเลิศ สื่อ นวัตกรรมในระบบออนไลน

√ เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา 

จังหวัดลําปาง

Online Teaching Tools : เครื่องมือ

สําหรับครูสอนออนไลน

√ √ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การใช Microsoft Teams เริ่มจาก 0 √ √ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวนันทนาพร  

  วงศยศ

ตอ



1021

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เรียนและประชุมออนไลนดวย LINE PC √ √ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี

รูเทาทันสื่ออยางสรางสรรค : การจัดการ

เรียนการสอนสําหรับครู

√ √ √ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

แนะนําการบูรณาการกับการประยุกตใช

สื่อออนไลนกับการเรียนการสอนในยุค 

COVID-19

√ √ √ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การสอนออนไลนผาน Google Meets 

and Google Drive for Digital 

Classroom

√ √ √ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูทุกกลุมสาระและ

แนวทางปลุกพลังการอานดวยหองสมุดมี

ชีวิต

√ √ บริษัท นานมีบุคส 

จํากัด

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวนันทนาพร  

  วงศยศ

ตอ



1022

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

A.L. ทางการศึกษา โดยใช Mechine 

Learning อยางงายโดยไมตองเขียนโคด

√ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  การพัฒนาการวิจัยครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน และ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (นวัตกรรม)

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School Model ในสถานศึกาษา

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การพัฒนาครูแกนนําวิชาการออกแบบและ

เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ สพฐ. รวมกับ มูลนิธิ

ศุภนิมิตแหงประเทศ

ไทย

  ครูนายอดิศร             

  ใจบานเอื้อม

98

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวนันทนาพร  

  วงศยศ

ตอ

ครูนายทศวัฒน          

 หอมแกนจันทร

99



1023

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมกับ 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมกับ 

สพฐ.

การอบรมหลักสูตร Microsoft Data 

Science ปงบประมาณ 2564 รุนที่ 2

/ สพฐ.

ครูนายทศวัฒน          

 หอมแกนจันทร

ตอ



1024

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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) จํานวน 3 ชั่วโมง 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

งานพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริม

การบริหารจัดการชั้นเรียนคุณภาพ ฝาย

วิชาการ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 

SMART School Model ในสถานศึกษา" 

(PLC) จํานวน 3 ชั่วโมง งานวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนา

กระบวนการวิจัยเพื่อสงเสริมการบริหาร

จัดการชั้นเรียนคุณภาพ ฝายวิชาการ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

100 ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางจิตรา เครือตัน



1025

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางจิตรา เครือตัน ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมครูดวยระบบออนไลนหลักสูตร การ

ทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google 

Form

√ √ 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

102 นายชลอ              

  ประชุมฉลาด

ครูชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนดวยรูปแบบที่หลากหลาย

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสิริวิมล            

 นิรันดรกุลสิทธิ์

101



1026

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้น

เรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

(นวัตกรรม)ชั่วโมง PLC จํานวน 6 ชั่วโมง

√ √ √

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

√ √ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลบาณี

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

/ / / / / โรงเรียนลําปางกัลบาณี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายชลอ              

  ประชุมฉลาด

ตอ



1027

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของนักบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ "เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน"

/ / / / สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร     

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของนักบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ "การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเค

ชัน และ การวัดและประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน"

/ / / / / สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร     

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายชลอ              

  ประชุมฉลาด

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายชลอ              

  ประชุมฉลาด

ครูชํานาญ

การพิเศษ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของนักบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ "การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ"

/ / / / สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร     

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค

ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน

การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่

 2

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนายฐิติกร หลาวงศษา103
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ / √ สพฐ. รวมกับ มูลนิธิ

ศุภนิมิตแหงประเทศ

ไทย

กิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู การ

พัฒนาวิชาชีพครู ตามเกณฑ OBEC 

AWARDS (SMART TEACHER) โดยการ

ใชกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมของ

สถานศึกษาเปนฐานในการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู

วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (พื้นฐาน)

        สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู

วิชาฟสิกส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(เพิ่มเติม)

        สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

โควิด-19 และระบาดวิทยา   สํานักบริการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

Schools Level 1)

    

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร2 (AI for 

Schools Level 2)

   

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

พัฒนาความรูเรื่อง Google Classroom     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงใหม

หลักสูตร “Google Meet สําหรับการ

ประชุมและจัดการเรียนการสอนออนไลน

ในศตวรรษที่ 21

    สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สพรรณบรี เขต 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน OBEC 

Webinar

       สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการดานการจัดการ

เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ แบบ

ออนไลน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

√ √ √ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S 

SMART School Model ในสถานศึกษา

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนายฐิติกร หลาวงศษาตอ

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

ประจําปงบประมาณ  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

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

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางจิรารัตน วงศวิไล ครู การจัดการเรียนการสอนผาน active 

learning

/ / / / / / / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

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

ครูนางศิริญา ยศบุญ

เรือง

105



1034

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา 

"การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการ

เรียนรูแบบ E-Learning เพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ √ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพและสพฐ.

และมูลนิธิแพธทูเฮลท

ความรูพื้นฐานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

√ กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม

หลักสูตรการสรางเกมสการศึกษาดวย 

Gamilab

√ สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดขอนแกน สํานัก

เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาขอนแกน 

รวมกับชมรมขอนแกน

โรบอทและเพจครู

สายบัว

ครูนางศิริญา ยศบุญ

เรือง

ตอ



1035

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

106 ครูนางสาวนารีรัตน     

  รุงเรือง



1036

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

/ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

อบรมครูดวยระบบออนไลนหลักสูตร การ

ทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google 

Form

/ / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

107 นางนภารัตน สูตรเลข การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางสาวนารีรัตน     

  รุงเรือง

ตอ



1037

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การทําแบบทดสอบออนไลน  √  √  √  √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

นางนภารัตน สูตรเลขตอ



1038

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

 √  √  √  √

สพป. เขต 3

การอบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียนหลักสูตร

 √  √  √

สสวท

การสอนฟสิกสพื้นฐาน  √  √ สสวท

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 สูตรเลขตอ

นายจิตตวัฒน        

   เมืองมาหลา

108



1039

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู
/

 คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม 

Google Form
/  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

109

นายจิตตวัฒน        

   เมืองมาหลา

ตอ



1040

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด

ประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบนมการใชงานของเครื่องตรวจ

กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ

อัตโนมัติ

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนําทรัพยากร

จากสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาใชบูรณา

การเพื่อเปนแนวคิดในการสรางสื่อการ

เรียนการสอน

/ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การอบรมครูดวยระบบออนไลนหลักสูตร"

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form"

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

110 นางสาววราพร       

  รัศมีจาตุรงค

ครูผูชวย การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนายพงษธลักษณ     

  สิบแกว

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

ประจําปงบประมาณ  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

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

/ / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ครูผูชวยนางสาววราพร       

  รัศมีจาตุรงค

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ ใน

หัวขอ เทคนิคและวิะการสอนออนไลนบบ

มีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

/ / / / สพฐ.โดยความรวมมือ

ของ คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ ใน

หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน วันที่ 20

 พฤษภาคม 2564

/ / / / สพฐ.โดยความรวมมือ

ของ คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

ครูผูชวยนางสาววราพร       

  รัศมีจาตุรงค

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ ใน

หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวย

สื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดาน

ดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ วันที่ 21 

พฤษภาคม 2564

/ / / สพฐ.โดยความรวมมือ

ของ คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

การประชุมสรางเครือขายวิชาการ

ขาราชการครู สควค. พ.ศ. 2565 ระหวาง

วันที่ 5 - 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

/ / / / / สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพแบบออนไลน หลักสูตร เปลี่ยน

บทเรียนธรรมดาใหนารักสะดุดตาดวย 

Sketchnote in the classroom วันที่ 6 

มิถุนายน 2564

/ / Starfish Academy 

และ Starfish Labz

ครูผูชวยนางสาววราพร       

  รัศมีจาตุรงค

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

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค

ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน

การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่

 2

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการใชงานของโปรแกรมสมุด

ประเมินผลรายวิชา BOOKMARK2551

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมการใชงานของเครื่องตรวจ

กระดาษคําตอบและวิเคราะหขอสอบ

อัตโนมัติ

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูผูชวยนางสาววิภาวรรณ   

    อุตจันทร

111
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูทักษะใน

ศตวรรษที่ 21

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

113 นางสาววริศรา       

  กุณาบุตร

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางอําไพ พิชิตสันต112
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาววริศรา       

  กุณาบุตร

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายขยายผลองค

ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน

การสอน สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลําปาง ครั้งที่

 2

/ / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น

เรียน เพื่อสงเสริมการใชนวัตกรรม L.K.S. 

SMART School ในสถานศึกษา (PLC)

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ครูพี่เลี้ยงในยุค New Normal

 ม.ราชภัฏลําปาง

115 นางสาวศิริลักษณ    

  ใจขาว

คศ.3 เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

√ √ คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครู ชํานาญการนายยุทธนา           

  เถียรประภากุล

114
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  (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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนเรียนออนไลน

√ √ คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดิ

โอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวยวิดิ

โอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ √ คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

116 นายชลธิช ณ ลําปาง ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรม

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

วิทยาการแกนนํา Coding Core Trainer 

(CCT) รุนที่ 2 รหัสหลักสูตร 63017 

จํานวน 42 ชั่วโมง

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

(สสวท.) สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.)

 กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น (สถ.)

 และกรุงเทพมหานคร 

(กทม.)

คศ.3นางสาวศิริลักษณ    

  ใจขาว

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

117 นายชัยณรงค ภักศิลป ครู คศ.3 การทําแบบทดสอบดวย Google Form      โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม google 

from

      โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสําหรับครู "การจัดการเรียนการ

สอนแบบActive Learnning"

    สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเพชรบูรณ

119 นางนพพร ปรียานนท ครู คศ.3 การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

/ / / / โรงเรียนลําปางกัลยาณี

120 นางกัญญารัตน       

 มูลวิชา

ครูชํานาญการ อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยากร

สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
√ √ สพฐ.

121 นายสมโภชน ฟูใจ ครู ชํานาญ

การพิเศษ

อบรมครูดวยระบบออนไลนหลักสูตร การ

ทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google 

Form

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนายนพพร  ปุกคํา118
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายสมโภชน ฟูใจ ครู ชํานาญ

การพิเศษ

การจัดการเรียนรูการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองผูบริหารนักวิชาการและครู

√ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

Online Training on Teacher Guide of 

Korean Textbooks Volume 3-6 For 

Korean Teachers in Secondary 

Schools in Thailand

√ √ √ สพฐ.รวมกับศูนย

เกาหลีศึกษาประจํา

ประเทศไทย

การอบรม(ออนไลน)สําหรับครูสอนภาษา

เกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเทศไทย

 ประจําป 2564

√ √ √ สพฐ.รวมกับศูนย

เกาหลีศึกษาประจํา

ประเทศไทย

การอบรมพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี เพื่อ

เตรียมสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี 

(TOPIK) สําหรับ

 ครูสอนภาษาเกาหลี

√ √ สพฐ.รวมกับศูนย

เกาหลีศึกษาประจํา

ประเทศไทย

ครูนางสาวอรวรรณ   

กันธิมา

122
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอรวรรณ   

กันธิมา

ครู อบรมออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต

หลักสูตร สําหรับครู" การจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning"

√ √ สพป.เขต3

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6  

Coding Online Grade 10-12 Teacher 

(C4T-9)

/ สพฐ. และสถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

/ สพป.กาญจนบุรี เขต1

124 นายพงศเกษม        

  เตชะสาย

ครู Conversation de français en ligne  √  √ สถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจําประเทศ

ไทย

ครูนางสาวศิรินทิพย    

   รุมารถ

123
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และครู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และครู   ในหัวขอการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชันและ

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิชาขบูชา

 จังหวัดลําปาง พุทธศักราช 2564

√ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําปาง

การอบรมทําแบบทดสอบดวยGoogleForm √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางรักชนก ศรีชมภู125
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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และครู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และครู   ในหัวขอ   การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน  และ 

 การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิชาขบูชา

 จังหวัดลําปาง พุทธศักราช 2564

√ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําปาง

ครูวาที่ ร.ต.หญิง     

ขวัญเรือน  เพ็งมา

126



1053

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ วาที่ ร.ต.หญิง     

ขวัญเรือน  เพ็งมา

ครู เทิดรพีกฎหมายไทย ศึกษากาวไกลสู

อาเซียน

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2

การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตหลักสูตรสําหรับครูเรื่อง 

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู  ใน

โครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ   อบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณเขต 3

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสําหรับครู PLC :  Professional 

Learning community สําหรับครู  

โครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต    วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณเขต 3

127 ครู วิทยฐาน

ชํานาญการ

พิเศษ

นางวัชรียา            

 กฤตสิริทิพย



1054

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทําแบบทดสอบออนไลนหลักสูตรการ

เขาใจดิจิทัลดิจิตอล literacy ผานเกณฑ

การประเมินคิดเปนรอยละ 75   วันที่ 19 

เดือนพฤษภาคม 2564

√ สํานักงาน กศน. 

จังหวัดสมุทรสาคร

การอบรมและผานการทดสอบวัดความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู 9/2564

  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    วันที่ 16 

กรกฎาคม 2564

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 2

128 นางสุพรทิพย         

  เปยปลูก

ครูชํานาญการ "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู ในหัวขอแนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลน  และการสอนความ

ปลอดภัยบนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียน

เชิงรก

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครู วิทยฐาน

ชํานาญการ

พิเศษ

นางวัชรียา           

 กฤตสิริทิพย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสรางหองเรียน

ออนไลน 1  และการสรางหองเรียน

ออนไลน  2

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน  และ 

 การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญการนางสุพรทิพย         

  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน   และ   

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

หลักสูตร "การทําแบบทดสอบดวย

โปรแกรม Google Form"

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

129 นายจีรศักดิ์  ถานอย ครูชํานาญ

การพิเศษ

การจัดการเรียนสอนออนไลนยุคปกติใหม:

 มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการศึกษา 

และครู

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

130 นายสมบูรณ  

เหมือนจันทร

ครูชํานาญการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน

ในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา covid-19

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาหนองคาย  เขต 2

ครูชํานาญการนางสุพรทิพย         

  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบใน

สถานศึกษา

 กองงาน

คณะกรรมการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ

การประชุมเชิงปฎิบัติการ "การรับมือภัย

คุกคามดวยระบบดูและชวยเหลือนักเรียน"

 ภายใตโครงการขับเคลื่อนภารกิจระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง-ลําพูน

131 นางสาวณฐาวิภา  

ดอนอุบล

ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู  ในหัวขอแนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญการนายสมบูรณ  

เหมือนจันทร

ตอ



1058

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู  ในหัวขอการสรางหองเรียน

ออนไลน 1  และการสรางหองเรียน

ออนไลน  2

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน  และ 

 การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางสาวณฐาวิภา  

ดอนอุบล

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวณฐาวิภา  

ดอนอุบล

ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน   และ   

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

132 นางพราวพร  ปนตา ครู การทดสอบวัดความรูระบบออนไลน เนื่อง

ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบู

ชา

√ โรงเรียนบานนลําเลียง

 อําเภอกระบุรี  

จังหวัดระนอง

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

 ระนอง
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน "การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนยุคปกติใหม มุมมองของ

ผูบริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวขอ 

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิด เกมิฟเคชั่นและการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผุบริหาร นักวิชาการ และ

ครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอ ออนไลน และ

หองเรียนกลับดานวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางพราวพร  ปนตาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความรู เรื่อง วันวิสาขบูชา √ หองสมุดประชาชน

อําเภอเชียงของ ศูนย

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเชียง

ของ จังหวัดเชียงราย

เขารวมตอบแบบทดสอบธรรมศึกษาผาน

ระบบออนไลน โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิ

สาขบูชา จังหวัดลําปาง

√ วัฒนธรรมจังหวัด

จังหวัดลําปาง

ประวัติศาสตรชาติไทย       /     ศูนยการศึกษานอก

ระบบฯ อ.ตะพานหิน

การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร / ศูนยการศึกษานอก

ระบบฯ อ.ตะพานหิน

แหลงอารยธรรม / ศูนยการศึกษานอก

ระบบฯ อ.ตะพานหิน

ครูนางพราวพร  ปนตาตอ

ครู ค.ศ.3นางพรทิพา ผันผาย133
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กษัตริยมหาราชของชาติไทย / ศูนยการศึกษานอก

ระบบฯ อ.ตะพานหิน

ลูกเสือตานภัยยาเสพติด ร.ร.กาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัย สุพรรณบุรี

ความรูเกี่ยวกับอาเซียน / ร.ร.สตรีวัดระฆัง

ตอบปญหาทางวิทยาศาสตรและเทคโลโลยี ร.ร.นครนายกวิทยาคม

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิชาขบูชา

 จังหวัดลําปาง พุทธศักราช 2564

/ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําปาง

134 นางลลิตา       

ประชุมฉลาด

ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ √ √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครู ค.ศ.3นางพรทิพา ผันผายตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน  และ 

 การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ √ √ √ √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน   และ   

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√ √ √ √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การทําแบบทดสอบธรรมศึกษาผานระบบ

ออนไลน โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

 จังหวัดลําปาง ประจําป 2564

√ √ √ √ สํานักงานวัฒนธรรม   

  จังหวัดลําปาง

ครูนางลลิตา       

ประชุมฉลาด

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางลลิตา       

ประชุมฉลาด

ครู การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form"

√ √ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   แนวทางการ

พัฒนาการเรียนออนไลน  และการสอน

ความปลอดภัยบนโลกอินเทอรเน็ตดวยการ

เรียนเชิงรุก

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสรางหองเรียน

ออนไลน 1  และการสรางหองเรียน

ออนไลน  2

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญการนายศราวุฒิ สุภายอง135
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน  และ 

 การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญการนายศราวุฒิ สุภายองตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน   และ   

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

หลักสูตร "การทําแบบทดสอบดวย

โปรแกรม Google Form"

√ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เสกลูกศิษยใหขยันดวย Active learning

 & growth mindset

ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการ

สพม. เขต1

ครูชํานาญการนายศราวุฒิ สุภายองตอ

ครู ชํานาญการนางสาวนารีรัตน    

จัดสวย

136
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน

 สพม.ลปลพ.

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

การวางแผนเชิงกลยุทธ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

การทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไวรัสโค

โรนา 2019



การใช Zoom Cloud Meeting 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

โครงการเมื่อโลกไซเบอรรังแกฉัน

ผลกระทบและการปองกันในเยาวชนผาน

สื่อสรางสรรค



ดูแลความปลอดภัยใหแกนักเรียน 

Group แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อ

การศึกษาและการเลือกอาชีพ



ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นายชัยวุฒิ            

  คมประดิษฐ

137

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวกนกพร      

  นิลแพทย

138
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวกนกพร      

 นิลแพทย

ครู ชํานาญ

การพิเศษ

การอบรม การทําแบบทดสอบดวย

โปรแกรม google form

 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   แนวทางการ

พัฒนาการเรียนออนไลน  และการสอน

ความปลอดภัยบนโลกอินเทอรเน็ตดวยการ

เรียนเชิงรุก

√ สพฐ.

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสรางหองเรียน

ออนไลน 1  และการสรางหองเรียน

ออนไลน  2

√ สพฐ.

ครูนางสาวกฤติยา       

 หอมเพียร

139
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ.

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน  และ 

 การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ √ สพฐ.

ครูนางสาวกฤติยา       

 หอมเพียร

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน   และ   

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูตามขอตกลงในการพัฒนา

√ สพม. กรุงเทพ เขต 1

ผานทดสอบกิจกรรม ถามมาตอบไป ทอง

ไปในอาเซียน
√ โรงเรียนนวมินทราชู

ทิศทักษิณ

ผานการทดสอบวัดความรูออนไลนเนื่องใน

วัน ASEAN DAY
√ โรงเรียนบานนาสารสุ

ราษฎรธานี

ครูนางสาวกฤติยา       

 หอมเพียร

ตอ

ครู ชํานาญการนางสาวพัชรกรณ   

 ชัยชนะ

140



1071

  (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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบระบบออนไลน

แบบทดสอบ การรูเทาทันสื่อ โครงการ

สงเสริมการพัฒนาและเพิ่มความสามารถ

ในการรูเทาทันสื่อของประชาชน

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทารวมกับ

โรงเรียนสันกําแพง

ผานการวัดประเมินผลทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21
√ ศูนยฝกอบรม 

Experttraining

อบรมออนไลนหลักสูตร การทํา

แบบทดสอบดวยโปรแกรม Google Form

     โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ผูชวยวิทยากรในการอบรมโครงการ

ดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศึกษา (ลูกเสือตานภัยยา

เสพติด) ประจําป 2564

   โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญการนางสาวพัชรกรณ    

  ชัยชนะ

ตอ

ครูนางธมนพัชร         

  พงศสุพัฒน
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   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ

และครู   ในหัวขอการสรางหองเรียน

ออนไลน 1และการสรางหองเรียนออนไลน

 2

 √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และครู   ในหัวขอ   เทคนิคและวิธีการ

สอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ  และ  

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร  นักวิชาการ  

และคร"ู   ในหัวขอ   การจัดการเรียนการ

สอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน  และ 

 การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 √ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางอัญชลี  ไชยดี142
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน  √ คณะมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  √ สํานักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษา.

กาญจนบุรีเขต 1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (PLC)

 √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางอัญชลี  ไชยดีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

2. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางสาวภัทรวรรณ  

ตรียสรศัย

143
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

4. การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร

โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะ

ของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่

 21 

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

5. หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน 

วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 เรื่อง สงไดสบายกระเปา

√ √ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

ครูนางสาวภัทรวรรณ  

ตรียสรศัย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวภัทรวรรณ  

ตรียสรศัย

ครู 6. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ √ √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

144 นางวาริศา ไชยญา ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจาก

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาใชบูรณาการ

เพื่อเปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียน

การสอน

 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

146 นางสาวมัลลิกา       

 อิ่มลาภ

ครู -การอบรมการสรางแบบทดสอบ ออนไลน

 ดวย google form
√  โรงเรียน ลําปากัลยาณี

ครูผูขวยนางสาวจุฑามาศ 

กันทะวัง

145
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"Dictionary competition 2021 √ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

ยานนาวา

วัดประเมินผลทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21

ศูนยฝกอบรม 

Experttraining

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูออนไลน

สพฐ.

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการและครู ในหัวขอแนวทางการ

พัฒนาการเรียนออนไลนฯ

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการและครู ในหัวขอการสราง

หองเรียนออนไลน

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวมัลลิกา       

 อิ่มลาภ

ตอ

ครูชํานาญการน.ส.เบญจมาศ       

 นวลอนงค

147
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการและครู ในหัวขอเทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

ใชโครงงานเปนฐาน

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการและครู ในหัวขอ การจัด

กิจกรรมการเรียนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชัน และการวัดและประเมินสําหรับ

การเรียนออนไลน

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญการน.ส.เบญจมาศ       

 นวลอนงค

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการและครู ในหัวขอ          การ

สงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวีดิโอ

ออนไลนและหองเรียนกลับดานดวยวีดิโอ

แบบมีปฏิสัมพันธ

    สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. การทดสอบออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

   โรงเรียนบานลําเลียง 

อําเภอกระบุรี จังหวัด

ระนอง

7. อบรมออนไลน PLC สําหรับครู 

โครงการบริหารวิชาการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูชํานาญการน.ส.เบญจมาศ       

 นวลอนงค

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

8. การอบรมออนไลน เรื่องรูปแบบการ

สอนภาษาไทย โครงการบริหารวิชาการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

      สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

9. การทดสอบวัดความรูผานระบบ

ออนไลน เรื่อง สํานวน สุภาษิตไทย

   โรงเรียนบานวังกะทะ 

สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 3

10. การอบรมครูดวยระบบออนไลน 

หลักสูตร การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google Form

     โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง 

ลําพูน

ครูชํานาญการน.ส.เบญจมาศ       

 นวลอนงค

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11. ไดเขารวมการอธิษฐานจิต "งดเหลา

เขาพรรษา" ประจําป 2564

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3

12. การทดสอบออนไลน ความรูภาษาไทย

ขั้นสูงสําหรับครูภาษาไทย เนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ป 2564

    สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

13. การเขารวมอบรมออนไลน โครงการ

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรฯ ตาม

เกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงการ

เลื่อนวิทยฐานะในการพัฒนางานระบบ PA

     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

14. การวัดความรูผานระบบออนไลน เรื่อง

 การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

      ศูนยฝกอบรม 

Experttraining

ครูชํานาญการน.ส.เบญจมาศ       

 นวลอนงค

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

15. การเขารวมเรียนรูนิทรรศการออนไลน 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิม   พระชนมพรรษา 

สมเด็จพระบรม   ราขินินาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง

  ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

บานหมอ

16. การทดสอบคําศัพทภาษาอังกฤษ   

"Dictionary Competition"

  TRIAMUDOMSUKSAP

ATTANAKARN 

YANNAWATE 

SCHOOL

17. การทดสอบออนไลน เรื่องวันรพี เนื่อง

ในวันรพี ประจําป 2564

  โรงเรียนเบญจมราช

รังสฤษฎิ์ 3 ชนะ

สงสารวิทยา

18. การทดสอบวัดความรูออนไลน 

กิจกรรมตอบปญหาอาเซียน เนื่องใน

กิจกรรมวันอาเซียน ประจําปการศึกษา 

2564

  โรงเรียนทาชางวิทยาคม

ครูชํานาญการน.ส.เบญจมาศ       

 นวลอนงค

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

19. การอบรมออนไลน สําหรับผูบริหาร 

เรื่อง จิตศึกษา โครงการบริการวิชาการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

       สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

20. การทดสอบออนไลน เรื่อง การรูเทา

ทันสื่อ โครงการสงเสริม "คนทันสื่อ" ระดับ

ภูมิภาค

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทารวมกับ

โรงเรียน     สันกําแพง

 จังหวัดเชียงใหม

21. การทดสอบออนไลน เรื่องคําราชาศัพท     โรงเรียนบานหนองน้ํา

ขุน อําเภอปะคํา 

จังหวัดบุรีรัมย

22. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัด สพฐ.

     สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญการน.ส.เบญจมาศ       

 นวลอนงค

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ น.ส.เบญจมาศ       

 นวลอนงค

ครูชํานาญการ 23. การทดสอบออนไลน เรื่อง        "เยา

วรุนเมืองทิพย พิชิตปญหาวิทยาศาสตร" 

เนื่องในวันวิทยาศาสตร ป 2564

  โรงเรียนบานบางหลาม

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคใหม:

มุมมองของผูบริหารและคร"ู ในหัวขอ การ

สงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวีดิโอ

ออนไลนและหองเรียนกลับดานดวยวีดิโอ

แบบมีปฏิสัมพันธ

      /      / สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคใหม:

มุมมองของผูบริหารและคร"ู ในหัวขอ 

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

/ / สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางศิริญญา          

เขื่อนแกว

148
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(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน ความรูภาษาไทยขั้นสูง

สําหรับครูภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2564

/ / สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

หลักสูตร"การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

 Google  Form"

/ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

/ / ศูนยฝกอบรม 

Experttraining

"DICTIONARY   COMPETITION" / Triamudomsuksapat

tanakarn  yannawat  

 school  

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางศิริญญา          

  เขื่อนแกว

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. อบรมโครงการสงเสริมเด็กไทยเลนดนตรี

ไทยคนละ ๑ ชิ้น กิจกรรม การอบรมเชิง

ปฏิบัติการดนตรีพื้นบานลานนา (หลักสูตร

ระยะสั้น) แบบการเรียนการสอนออนไลน 

ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

   √ วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลน

   √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

150 นายอดิศร             

  ใจบานเอื้อม

ครู 1. อบรมโครงการสงเสริมเด็กไทยเลนดนตรี

ไทยคนละ 1 ชิ้น กิจกรรม การอบรมเชิง

ปฏิบัติการดนตรีพื้นบานลานนา (หลักสูตร

ระยะสั้น) แบบการเรียนการสอนออนไลน 

ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

   √ วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

ครูอัตราจางนางสาวพรรษเฉลิม

 ณ ลําปาง

149
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอดิศร             

  ใจบานเอื้อม

ครู 2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูปแบบออนไลน

   √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

การรูเทาทันสื่อ    √ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา รวมกับ

โรงเรียนสันกําแพง

หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน    √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

   √ สพฐ.

สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ COVID-19    √ โรงเรียนสันกําแพง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก    √ โรงเรียนสันกําแพง

ครูนางพัชรสุกาล        

 อธิปญญาพันธุ

151
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางพัชรสุกาล        

 อธิปญญาพันธุ

ครู การเสริมสรางความรูดานประชาธิปไตย 

ดวยระบบออนไลน

   √ เทศบาลตําบลสัน

กําแพง รวมกับ

โรงเรียนสันกําแพง

เขารวมตอบแบบทดสอบธรรมศึกษาผาน

ระบบออนไลน โครงการกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําปาง

โรงเรียนวิธีพุทธ สพม.ลําปางลําพูน

โครงการ Good Food for All โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม Google

 Form

กลุมเฉลิมพระเกียรติ 

พระพันปหลวง

กฏหมายในชีวิตประจําวันเนื่องในวันรพี สพม นครศรีธรรมราช

ศึกษาเรียนรูดวยตนเองผานการทดสอบ

อิเล็กทรอนิกส

สพฐ.

วันแมแหงชาติ สพฐ.

ครู ชํานาญการนางพิกุลทอง เปลงศิริ152



1089

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครู

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนแนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนตามแนวเกมิฟเคชัน

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

 การเรียนดวยสื่อออนไลนและหองเรียน

กลับดาน

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

โครงการบรรยาย ระดับคณะสงฆ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ชํานาญการนางพิกุลทอง เปลงศิริตอ



1090

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ √ √ โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียนหลักสูตรที่

 1

√ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ √ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ยานนาเวศ

154 นางกฤติยา เกียรติเสวี ครู การอบรมครูดวยระบบออนไลน หลักสูตร 

"Blended Learning and CEFR Online 

Classroom Management for Oxford 

Online Skills Program"

√ โรงเรียนบานทุงคา 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3

ครูนางสาวมีนณา       

  ธนันไชย

153
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

A.I. ทางการศึกษา  โดยใช Machine 

Learning อยางงายโดยไมตองเขียนโคด

√ Oxford University 

Press

The Project for Developing Foeign 

Language Potentail, Academic Year 

2021 pcture Dictation Competition

√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

การทดสอบและรวมกิจกรรมลงนาม

ปฏิญาณตน  ตั้งมั้น  ตั้งใจไมยุงเกี่ยว

เครื่องดื่มแอลกอฮอล

√ คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกับคณะครุศาสตร

 จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การทดสอบความรูออนไลนเรื่อง ความรู

อาเซียนศึกษา

√ สพฐ.,จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

√ Oxford University 

Press

ครูนางกฤติยา เกียรติเสวีตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

155 นายหรินทร คะระ

วาด

ครูชํานาญ

การพิเศษ

1.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลนและการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเตอรืเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก การ

จัดสรางหองเรียนออนไลน เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน 

การสอนดวยเกมิฟเคชั่นละการวัดผลการ

เรียนออนไลน สื่อวีดีทัศนออนไลนและ

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

     /        / โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ทักษะภาษา
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลนและการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเตอรืเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก การ

จัดสรางหองเรียนออนไลน เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน 

การสอนดวยเกมิฟเคชั่นละการวัดผลการ

เรียนออนไลน สื่อวีดีทัศนออนไลนและ

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

     /      / ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยอ็ดเ

2.Blended Learning and CEFR Online 

Classroom Management for Oxford 

Online Skills program

       /        /

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายหรินทร คะระ

วาด

ตอ
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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.การทําแบบทดสอบดวยโปรแกรม

Google Form

      /

4.การอบรมความรูเกี่ยวกับ"การเขียน

โครงการดวยระบบอิเกทรอนิกส"

      /

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายหรินทร คะระ

วาด

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

วิทยาการคํานวณ ม.1-3 / สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6 / สสวท.

1.อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ

 

/ สถาบันสงเสริม

2.โควิด19และระบาดวิทยา / มหาวิทยาลัยเกษตร  

ศาสตร

3.โครงการรุกถึงที่ลุยถึงถิ่น เปดโลก

วิทยาศาสตรแบบบูรณาการฯ

/ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

4.เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

/ สพป.นาน เขต 2

5.ยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรูและ / / กรมสงเสริมการ

  วิทยาการคํานวณ ม.1-3 / สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6 / สสวท.

1.การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

/ / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ 

    

/ ชมรมพุทธศาสตร

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ครูนายครรชิต  บัวจีน1

ครู2 นายประวิทย  คํา

พันธ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.การทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุนทรภู / โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

4.การทดสอบความรูเพื่อศึกษาและพัฒนา

 

/ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

5.การอบรมและการทดสอบความรูดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู

/ กศน.อําเภอบานลาด

๖.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

 

/ / / / / สํานักงาน

วิทยาการคํานวณ ม.1-3 P สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6 P สสวท.

1.หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

2.การจัดการเรียนการสอนแบบ Active / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

3.ทักษะครูกับการขัดการเรียนรูออนไลน

ยุคใหม

/ / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

4.การจัดการเรียนรูแบบใชโครงานเปน

พื้นฐาน(Project-Bassed Leaning)

/ / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

5.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

ครูนายประวิทย  คํา

พันธ

ตอ

ครูนายสากล  คิดอาน3
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6.OBEC 2021 Webinarการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

และการวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

/ / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.OBEC 2021 Webinar การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน 

และหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

/ / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

9.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

10.การจัดการเรียนรูสุขศึกษาในโรงเรียน / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

11.ความรูพื้นฐานภาษาไทย เนื่องในวัน

สุทรภู

/ / สหวิทยาเขตวิภาวดี 

สพม.กรุงเทพ เขต2

12.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุนทรภู เนื่องใน

กิจกรรมสัปดาห "วันสุนทรภู"ประจําป

การศึกษา 2564

/ / โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ครูนายสากล  คิดอานตอ



1098

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

13.ความรูเบื้องตนการจัดทําโครงงาน

คณิตศาสตร

/ / สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

14.การวัดและประเมินผลการเรียนรู / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

15.การจัดทําสารสนเทศและระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

/ / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

16.Kaizen / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

17.ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล / / มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร

18. การใช Zoom ขั้นพื้นฐานเพื่อการ

เรียนการสอน

/ / ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

19.คุณธรรม จริยธรรม สําหรับครู / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

ตอ ครูนายสากล  คิดอาน



1099

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

20.กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจ

สรางสรรคทําความดี(ออนไลน) : Youth 

R-SA Online Project

/ / ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

21.นั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก / / ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

22.กิจกรรมเขาพรรษาเขาหาธรรม / / ศุนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดตํามอน จัง

หวัพระเยา

23.จุดอาสาฬหประทีป เจริญพระพุทธมนต

 และนั่งสมาธิ ถวายเปนพุทธบูชา เนื่องใน

วันอาสาฬหบูชา

/ / ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

ครูนายสากล  คิดอานตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

24.ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสําหรับครุ / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

25.PLC:Professional Learning 

Community สําหรับครู

/ สพป.เพชรบูรณ เขต 3

26.การทําผลงานเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

27. การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / / / สพฐ.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3 P สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6 P สสวท.

1.การอบรมยกระดับสมรรถนะพัฒนาการ

เรียนรูและทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน

/ / / กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น,

google for 

education

2.หลักสูตรชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทาง

ดิจิทัล

/ / / / มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร

นายสากล  คิดอานตอ ครู

ครูนางสาวชัชมาศ       

 สุดจํา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.OBEC 2021 Webinar แนวทางการ

พัฒนาการเรียนออนไลนและการสอน

ความปลอดภัยบนโลกอินเตอรเน็ตดวยการ

เรียนเชิงรุก

/ / / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.OBEC 2021 Webinar การสราง

หองเรียนออนไลน 1 และการสราง

หองเรียนออนไลน 2

/ / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.OBEC 2021 Webinar เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.OBEC 2021 Webinar การจัดกิจกรรม

การเรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

และการวัดผลและประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ / / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวชัชมาศ       

 สุดจํา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7.OBEC 2021 Webinar การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

/ / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. ความรูพื้นฐานภาษาไทย เนื่องในวัน

สุนทรภู

/ / สหวิทยาเขตวิภาวดี 

สพม.กท.2

9.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุนทรภู เนื่องใน

กิจกรรมสัปดาห วันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 2564

/ / โรงเรียนวังเหนือวิทยา

10. การพัฒนาครูเพื่อความกาวหนาทาง

วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ ว9/2564

/ / โรงเรียนหอวัง สพ

ม.กท.2

ครูนางสาวชัชมาศ       

 สุดจํา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11. โครงการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทย

ฐานะขาราชการครูและบุลากรทาง

การศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนางาน

(PERFORMANCE AGREEMENT)

/ / สพม.กท.1

12.การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลน สําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

/ / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาการคํานวณ ม.1-3 P สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6 P สสวท.

1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน / / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

2.การวัดและประเมินผลการเรียนรู / / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

นางสายสมร  จิตตั้ง5

ตอ นางสาวชัชมาศ       

 สุดจํา

ครู

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.OBEC 2021 Webinarการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

และการวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

/ / / / สพฐ.

4.Kaizen / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

5.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

6.คุณธรรม จริยธรรม สําหรับครู / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

7.รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

8.กิจกรรมเขาพรรษาเขาหาธรรม / / ศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดตํามอน จังห

วัพะเยา

9.ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล / / มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร

ครูนางสายสมร  จิตตั้งตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุนทรภู เนื่องใน

กิจกรรมสัปดาห "วันสุนทรภู"ประจําป

การศึกษา 2564

/ / / / / โรงเรียนวังเหนือวิทยา

11.หลักสูตรอบบรมออนไลน

ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 

3 (AI of Schools Level 3 )

/ / / / / สสวท.

12. การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / / / สพฐ.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3 P สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6 P สสวท.

1.หลักสูตรอบบรมออนไลน

ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 

1 (AI of Schools Level 1 )

/ / สสวท.

ครูนางสาวจิตโสพิณ   

กองอะรินทร

6

ครูนางสายสมร  จิตตั้งตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.หลักสูตรอบบรมออนไลน

ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 

2 (AI of Schools Level 2)

/ / สสวท.

3.หลักสูตรอบบรมออนไลน

ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 

3 (AI of Schools Level 3 )

/ / สสวท.

4.OBEC 2021 Webinar แนวทาง

พัฒนาการเรียนออนไลน และการสอน

ความปลอดภัยบนโลกอินเตอรเน็ตดวยการ

เรียนเชิงลุก

/ / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.OBEC 2021 Webinar เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ 

และหองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปน

ฐาน

/ / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวจิตโสพิณ   

กองอะรินทร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6.OBEC 2021 Webinarการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

และการวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

/ / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.OBEC 2021 Webinar การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน 

และหองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

/ / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.โครงการพัฒนาครูและบุคลลากรทาง

การศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลลากรทางศึกษาตามขอตกลงการ

ทํางาน (PERFORMANCE AGREEMENT)

/ สพม. กรุงเทพมหานคร

 เขต 1

9.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัย

/ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา97

ครูนางสาวจิตโสพิณ   

กองอะรินทร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10.ความรูพื้นฐานภาษาไทย เนื่องในวัน

สุทรภู

/ สหวิทยาเขตวิภาวดี 

สพม.กรุงเทพ เขต2

11.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุนทรภู เนื่องใน

กิจกรรมสัปดาห "วันสุนทรภู"ประจําป

การศึกษา 2564

/ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ครูผูชวย วิทยาการคํานวณ ม.1-3 / สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6 / สสวท.

1. หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร ๓ (AI for 

Schools Level 3)

/ / / / / / / สสวท.

2. COVID-19 Vocaburaly Practice / / / / Saraburi Primary 

Educational Service 

Area Office 2 

นางสาวจิตโสพิณ   

กองอะรินทร

ตอ

นางสาวรัชดาวรรณ  

เยินยุบ

7

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. ตอบปญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 

ประจําป 2564

/ / / โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

4.การวัดความรูความสามารถดาน

คณิตศาสตร

/ / / / / / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

 แพร เขต2

5. กิจกรรม เขาพรรษาเขาหาธรรม / / ศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย วัดต๊ํามอน 

จังหวัดพะเยา

6. ลูกเสือตานภัยยาเสพติด ประจําป

การศึกษา 2564

/ / โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย สุ

พรรษบุรี

ครูผูชวยนางสาวรัชดาวรรณ  

เยินยุบ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7. วันแมแหงชาติ ประจําป 2564 / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต1

8. คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

/ / / / / / / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

9. ความรูเกี่ยวกับอาเซียน / / / โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

10. การจัดการเรียนการสอนออนไลนดวย

ระบบ Video Conference 

/ / / / / / / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สมุทรสาคร

วิทยาการคํานวณ ม.1-3 / สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6 / สสวท.

8 นายธนพงศ           

 พรหมเรืองฤทธิ์

ครูผูชวย

ครูผูชวยนางสาวรัชดาวรรณ  

เยินยุบ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. การเรียนออนไลนในระบบ CMU 

MOOC "VR-AR โลกใบที่สองเพื่อการ

เรียนรู" EdSociate Webinar ครั้งที่ 4 วัน

ศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2564

/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. การเรียนออนไลนในระบบ CMU 

MOOC “คณิตศาสตรทั่วไป 1”

/ มหาวิทยาลัยแมขาย

ภาคกลางตอนลาง

4. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู” ในหัวขอ การสราง

หองเรียนออนไลน 1 และ การสราง

หองเรียนออนไลน 2

/ / สพฐ.

วิทยาการคํานวณ ม.1-3 P สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6 P สสวท.

9 นางปณิดา  โสลา ครู

ครูผูชวยนายธนพงศ           

 พรหมเรืองฤทธิ์

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ แนว

ทางการพัฒนาการเรียนออนไลนและการ

สอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอรเน็ต

ดวยการเรียนเชิงรุก

/ / / / / / / สพฐ.และหนวย

ปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

2. การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ / / / / / / สพฐ.และหนวย

ปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ตอ นางปณิดา  โสลา 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู"ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

/ / / / / / / สพฐ.และสสวท.

4. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 

Teacher (C4T-8)

/ / / / / / / สพฐ.และสสวท.

5. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6 Coding Online for Grade 10-12 

Teacher (C4T-9)

/ / / สพม.ลําปาง ลําพูน 

และเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา 

จ.ลําปาง

ครูนางปณิดา  โสลาตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วิทยาการคํานวณ ม.1-3 P สสวท.

วิทยาการคํานวณ ม.4-6 P สสวท.

1.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูใหมี

สมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรู

ศตวรรษที่ 21 สาขาวิทยาศาสตร อบรม

ออนไลน

/ / / / / / / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ

การสอนจากฐานทรัพยากรงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

/ / / / / / / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / / / / / สพฐ.

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

ครูนางสาวจีราพร  

สิรินันท

10
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สํารับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / / / สพฐ.

2. การอบรมครูดวยระบบออนไลน

หลักสูตร การจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

Coding Online for Grade 7-9 Teacher

 (C4T-8) รหัส 63025

/ / / สสวท.

3. การอบรมครูดวยระบบออนไลน

หลักสูตร การจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

Coding Online for Grade 10-12 

Teacher (C4T-9) รหัส 63026.

/ / / สสวท.

12 นายอมรเทพ          

 วงศธิมา

ครู วิทยาการคํานวณ ม.4-6 / สสวท.

ครูนางจรรยา  คนธสิงหตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.การฝกทบทวนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร

 ประจําปการศึกษา 2564

/ ศูนยการฝกนักศึกษา

วิชาทหาร มณฑล

ทหารบกที่ 32

3.การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาจิและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับ มูลนิธิศุภมิตร

แหงประเทศไทย

ครูนายอมรเทพ          

 วงศธิมา

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอมรเทพ          

 วงศธิมา

ครู 4. การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู" ในหัวขอ การ

สงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวีดีโอ

ออนไลน และ หองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบปฏิสัมพันธ

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

BOOT CAMP / สพม.ลําปาง

1.การเขาใจดิจิทัล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส / / / / / / / กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

2. ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอาชีพ / / / / / / วิทยาลัยการอาชีพวา

รินชําราบ

3. บัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

/ / / / / / วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

4. พระราชฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

/ / / / / / / / สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดชัยนาท

ครูผูชวยนายศุภักษร  กันเต็ง13
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5. ครูยุคดิจิทัลรูเทาทันขาวปลอม (Fake 

News)

/ / / / / / / โรงเรียนอนุบาลหนอง

แค

6.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศิลปะและดนตรี / / / / / / / / ศุนยการศึกษาพิเศษ

เขตการศึกษา9

7. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

อิเล็กทรอนิกส

/ / / / / / / โรงเรียนคงคาราม

8. การศึกษาประวัติศาสตรตามแนว

พระราชดําริดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

/ / / / / / / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม

การศึกษา กทม.

BOOT CAMP / สพม.ลําปาง ลําพูน 

ื  ส ส ิ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนายศุภักษร  กันเต็งตอ

ครูนางสาวณัฐกาญจน  

เทียมเย็น

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2. กิจกรรมทดสอบดวยระบบ "หางไกล

อบายมุขสูวิถีโพธิสัตวนอย"

/ / โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม

3. กิจกรรม FUN SCIENCE AT HOME 

เนื่องในสัปดาหวิทยาศาตรแหงชาติ ป 2564

/ / / โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 ราชบุรี

4. การทดสอบความรู จีนศึกษา Sinology / / / โรงเรียนบดินทรเดชา

(สิงห สิงหเสนี)

BOOT CAMP P สพม.ลําปาง ลําพูน

1.การทดสอบวัดความรูออนไลนทางศิลปะ / 1.กลุมสาระศิลปะ 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

2.การทดสอบความรู "รอบรูสุขอนามัย"ใน

โรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ COVID-19

/ 2.รร.ลําทับประชานุ

เคราะห

พนักงาน

ราชการ

นางสาวปนัดดา  

ปองกัน

15

ครูนางสาวณัฐกาญจน  

เทียมเย็น

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.การทดสอบความรูดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส กิจกรรมสงเสริมการอาน

และการเรียนรูผานสื่อออนไลน เรื่อง 

หนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จ

พระกษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

/ 3.หองสมุดประชาชน

อําเภอบานแหลม จ.

เพชรบุรี

4.การวัดประเมินผลทักษะดาน Digital 

Literacy.

/ / 4.สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42 นครสวรรคื 

อุทัยธานี

16 น.ส.หทัยรัตน 

ทองแดง

ครูชํานาญการ 1.COVID-19 Vocabulary Practice / / / สพป.สระบุรี เขต2

1.ความรูดานศิลปะ สาระทัศนศิลป / / สพม.เขต42

2.ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรูใน

ยุคดิจิตัล

/ / สพป.นครนายก

พนักงาน

ราชการ

นางสาวปนัดดา  

ปองกัน

ตอ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายวสุมิตร นุขสวัสดิ์17
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

17 นายวสุมิตร นุขสวัสดิ์ ครูชํานาญ

การพิเศษ

3.ศิลปะและภาพราง / / วิทยาลัยเทคนิคหลวง

พอคูณ ปริสุทโธ

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

/ สพป.เพชรบูรณ 3

2. ทักษะครูกับการจัดการเรียนรูออนไลน

ยุคใหม

/ สพป.เพชรบูรณ 3

3. PLC : Professional Learning 

Community สําหรับครู

/ / สพป.เพชรบูรณ 3

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ออนไลนในสถานการณการแพรระบาดโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

/ / / / / / / / สพป.หนองคาย เขต 2

2. การรูเทาทันสื่อ / / / / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับ 

โรงเรียนสันกําแพง

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวอุบลรัตน 

จักรแกว

18

ชํานาญการนางสาวอโรชา        

 ธิวงศนอย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. วิกฤติการณโควิด 19 และ ผลกระทบ / / / ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

4. ความรูเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร / / / / / / / วิทยาลัยการอาชีพ

กระบุรี

5. การประกันคุณภาพการศึกษา / / / / / / / ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

6. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ / / / / / / สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ชํานาญการนางสาวอโรชา        

 ธิวงศนอย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลน และ การสอนความ

ปลอดภัยบนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียน

เชิงรุก

/ / / / / / / สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

8. การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ 

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

/ / / / / / / สพฐ.รวมกับ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

9. หลักเกณฑ ว9/2564 และการพัฒนา

งานตามขอตกลง (Performance 

Agreement)

/ / / / / / / โรงเรียนผึ่งแดด

วิทยาคม/ สพม. 

มุกดาหาร

ชํานาญการนางสาวอโรชา        

 ธิวงศนอย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10. ผลกระทบจากการเลนพนัน - พนัน

ออนไลน

/ / / / / / สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย ภายใต

การสนับสนุนของ 

(สสส.)

11. ความรูทั่วไปในการใชรถใชถนน / / / / / / สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย ภายใต

การสนับสนุนของ 

(สสส.)

12. ภัยจากบุหรี่และกลยุทธของบริษัท

บุหรี่และบุหรี่ไฟฟา

/ / / / / / สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย ภายใต

การสนับสนุนของ 

(สสส.)

ชํานาญการนางสาวอโรชา        

 ธิวงศนอย

ตอ



1125

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.โครงการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทย

ฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนางาน

/ / สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต1

2.เขารวมกิจกรรมเนื่องในกิจกรรมวัน

อาเซียน ประจําปการศึกษา 2564

/ โรงเรียนหวยยอด

กิจกรรมวันเเมเเหงชาติออนไลน / / / / / โรงเรียนบางบัวทอง

ราษฏรบํารุง

ประเมินผลความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

covid 19

/ / / เพจความรูไมมีหมด

การทดสอบความรูวันเเมเเหงชาติ / / / / / โรงเรียนบานดอนแกว

การสรางการรับรูเรื่องของยาเสพติด / / / / / โรงเรียนวัดเชียงราก

ชํานาญการนางรวิวรรณ          

 พรมสมซา

20

ชํานาญการนายรัฐนันท           

 โรจนฐิติกุล

21

พนักงาน

ราชการ

นายสุเทพ อวดเขตต22
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู"

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสาระ

การรเรียนรู : เทคโนโลยี

/ สสวท. รวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

3. หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

School Level 1)

/ สสวท.

4. หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for 

School Level 2)

/ สสวท.

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาววันเพ็ญ      

  คิดอาน

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

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาววันเพ็ญ      

  คิดอาน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล เรื่อง การสงเคราะหและ

รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

1.ตําราชาศัพทตําสุภาพ / / / / / โรงเรียนเทศบาล3((

เทศบาลสงเตราะห)

2.รอบรูอาเชียนดวยระบบอิเล็กทรอนิคส / / / / / โรงเรียนปทุมธานี สพ

ม.ปทุมธานี

3.การพัฒนาสมรรถนะนิจิตอล(DIgital 

conpetency:: DC)หลักศูตร สรางขอมูล

สารสนเทศงายดวย Google Sheet และ 

Google Data Studio

/ / / / สพป.อุทัยธานี เขต1 

สพฐ.

ครูชํานาญการนายจิราวุฒิ           

  วงศพระครู

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.การพัฒนาสมรรถนะนิจิตอล(DIgital 

conpetency:: DC)หลักสูตร การ

ประยุกตใช Autocrat ผสานขอมูลกับ 

Google Sheet สรางเอกสารและสงอีเมล

อัตโนมัติ

/ / / / สพป.อุทัยธานี เขต1 

สพฐ.

5.การพัฒนาสมรรถนะนิจิตอล(DIgital 

conpetency:: DC)หลักสูตร สรางเว็บ

หองเรียนออนไลนดวย Google Site

/ / / / สพป.อุทัยธานี เขต1 

สพฐ.

6.การพัฒนาสมรรถนะนิจิตอล(DIgital 

conpetency:: DC)หลักสูตร สรางเกม

คามกับรกรม Kahoot

/ / / / สพป.อุทัยธานี เขต1 

สพฐ.

7.การพัฒนาสมรรถนะนิจิตอล(DIgital 

conpetency:: DC)หลักสูตร  ั้นครูสู 

Graphic design สรางสรรคงานออกแงาย

 ดวย Canva

/ / / / สพป.อุทัยธานี เขต1 

สพฐ.

ครูชํานาญการนายจิราวุฒิ          

วงศพระครู

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.Elementary Chinese Grammar / / / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาส

2.ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศจีน / / / โรงเรียนบานใหมปาง

คา(ภูลังกาอนุสรณ)

1.การสรางการรับรูเรื่องของยาเสพติด / / โรงเรียนวัดเชียงราก

2.กฏหมายในชีวิตประจําวัน / / โรงเรียนสตรีพังงา

3.เปดโลกอาเซียนเรียนรูออนไลน / / โรงเรียนวังเหนือวิทยา

4.ถามมา ตอบไว ทองไปในอาเซียน / / โรงเรียนนวมินทราชู

ทิศ ทักษิณ

5.กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป 2564 / / โรงเรียนอนุบาลบาน

หมอ (พัฒนราษฎร)

6.อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน

สําหรับครูสังกัด สพฐ.

/ / / / / / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.อบรมออนไลน PLC สําหรับครู / / / / / สพป.เพชรบูรณ 3

ครูผูชวยนายสากล มะหิธิ26

ชํานาญการนายปฏิจักร ประขัน25
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

8.อบรมออนไลน วิทยาการคํานวณสําหรับ

ครู

/ / / / สพป.เพชรบูรณ 3

9.อบรมออนไลน ทักษะครูกับการจัดการ

เรียนรูออนไลนยุคใหม

/ / / / / / / / สพป.เพชรบูรณ 3

1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

2.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

3.การทําผลงานเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

4.การจัดทําสารสนเทศและระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

/ / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

5.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

6.การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

8.ทักษะครูกับการจัดการเรียนรูออนไลน

ยุคใหม

/ / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

ครูผูชวยนายสากล มะหิธิตอ

ชํานาญการนายธิษณ ปวงแกว27
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

9.การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา / / / / โรงเรียนหนองรี

ประชานิมิต

10.มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู / / / / สพฐ.

1.การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

/ / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

2.เยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสรางสรรค

ทําความดี

/ ชมรมพุทธศาสตร

สากลฯ

3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ 

KRU(คร)ู CLUB หัวขอ "4 ทักษะการจับ

ประเด็น เรียนดี ชีวิตปง"

/ ชมรมพุทธศาสตร

สากลฯ

4.การทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุนทรภู / โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

5.การอบรมพัฒนาศักยภาพรูปแบบ

ออนไลน "เพิ่มพลังชีวิต พิชิตความสําเร็จ"

/ เครือขายเยาวชนพุทธ

อาสา

6.เขารวมกิจกรรม "จุดอาสาฬหประทีป 

เจริญพระพุทธมนต และนั่งสมาธ"ิ

/ ชมรมพุทธศาสตร

สากลฯ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางกานตรวี คําพันธ28

ชํานาญการนายธิษณ ปวงแกวตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7.การอบรมและการทดสอบความรูดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู

/ กศน.อําเภอบานลาด

๘.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

29 นายสังเวียน เสียงดี ครูชํานาญการ 1.ครูกับการจัดการเรียนรูเพศวิถี “การสอน

เพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรูแบบ E

 – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให

สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / / / สพฐ.รวมกับ สสส. 

และ มูลนิธิแพธทูเฮลท

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางกานตรวี คําพันธตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการ

เรียนรูจาก 

HTTPS://THAISAFESCHOOLS. COM

/ / / สพฐ.รวมกับ ศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

3.การพัฒนาบุคลากรดานการจัดสอบดวย

บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร

กรรมการคุมสอบ

/ / / / / สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ

อิเล็กทรอนิกส หลักสูตรกรรมการคุมสอบ

4.การพัฒนาตนเองดวยการเรียนและ

ทดสอบออนไลน หลักสูตรการจัดการ

เรียนรู แบบ Active Learning

/ / / / / / / โรงเรียนวัดนาเยีย

วิทยา จ.อุบลราชธานี

หลักสูตรการจัดการเรียนรู แบบ Active 

Learning

5.การอบรมและประเมินแบบทดสอบ 

หลักสูตรการประเมิน

/ / / / / / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ครูชํานาญการนายสังเวียน เสียงดีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วิทยฐานะครู Performance Agreement

 : PA

ยโสธร เขต 1

6.การอบรมออนไลนหลักสูตรความรู

เกี่ยวกับหลักเกณฑการ

/ / / / / / / / สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม ตําแหนง

ครู ตามหลักเกณฑ

ชัยภูมิ เขต 1

ก.ค.ศ.ว 21/2560

7. การทดสอบเรื่อง "แผนที่และเครื่องมือ

ทางภูมิศาสต

/ / / / / / สาขาวิชาสัมคมศึกษา 

คณะครุศาสตร

สําหรับคู (Map and Geographical 

Tools Teachers)"

/ / มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กําแพงเพชร

1. การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

/

2.การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

สําหรับครูมัธยมศึกษาปที1่-3

/

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางอําพร พานทอง30

ครูชํานาญการนายสังเวียน เสียงดีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.ระบบสนเทศกับการจัดการเรียนรูในยุคดิ

จิจัล

/

4.ผักและผลไมกระตุนภูมิคุมกัน /

5.หลักเกณฑการขอหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว

21

/ /

6.ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC /

7.จุดบนดวงอาทิตย /

8.รอบรูอนามัยในโรงเรียนเพื่อรองรับส

ถาณการณ COVID19

/

9. ความสัมพันธของสิ่งมีชิวิต /

10. ดาวเสาร /

11.การวัดและประเมินผลทางการศึกษา /

12. การดํารงชีวิตของพืช /

13.ระบบหายใจ /

14.การวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน /

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางอําพร พานทองตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางอําพร พานทอง ครูชํานาญ

การพิเศษ

15.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

/

1. การวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน /

2.การดํารงชีวิตของพืช /

3.การเลื่อนวิทยฐานะ /

4.ดาวเสาร /

5.จุดบนดวงอาทิตย /

1.สอบวัดความรูทางศิลปะ / โรงเรียนวังเหนือวิทยา

2.ความรูความเขาใจวัคซีน covid-19 / / หนวยงาน กศน อําเภอ

เมืองนครสวรรค

3.เทคโนโลยีพลังงานเเสงอาทิตยจากพื้น

โลกสูอวกาศ

/ / / ศูนยวิทยาศาสตร

พิษณุโลก

4.การสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรชาติ

ไทย

/ / หนวยงาน กศน.

พระนครศรีอยุธยา

33 นางสาวเมทิญา 

นนทศรี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

1.ความรูพื้นฐานภาษาไทย เนื่องในวัน

สุนทรภู

/ / / / / / สพม.กทมเขต 2

นายจักริน พานทอง31

ครูนายกุศล ไชยศรี32
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุนทรภู เนื่องใน

สัปดาหวันสุนทรภู

/ / / / / / โรงเรียนวังเหนือวิทยา

3.การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม / / / / / / / / สพฐ

4.OBEC 2021 การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม

/ / / / / / / / สพฐ

1.การอบรมโครงการ Good Food For 

All กินด-ีอยูดี

/ / สพฐ.

2.ทดสอบความรูโครงการรุกถึงที่ ลุบถึงถิ่น 

เปดโลกวิทยาศาสตรแบบบูรณาการ

/ / / / ศูนยวิทยาศาสตร

นครสวรรค

3. การอบรมเรื่อง Communicative 

Language Teaching (CLT)

/ / / / / / / สพป.นาน เขต 2

4. การอบรมเรื่อ เทคนิคการจัดการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

/ / / / / / / สพป.นาน เขต 2

5. ทดสอบวัดความรูดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ชีวิต สุขภาพและฟาทะลาย

โจร

/ / / / กระทรวงศึกษาธิการ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวเมทิญา 

นนทศรี

ตอ

ครูชํานาญการนางวิรากานต ปนรูป34
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางวิรากานต ปนรูป ครูชํานาญการ 6. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลน สําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

/ / / / สพฐ.

1. การสรางบทเรียนและสื่อดิจิทัลบน

แฟรตฟอรมโรงเรียน (คร)ู ออนไลนครบ

วงจร (พื้นฐาน)

/ / / / / / สถาบันไอเวิลด

2. โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ เสนทาง

วิชาชีพครูจะกาวเดินไปทางทิศใด

/ / / / / / /

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสาระ

การรเรียนรู : เทคโนโลยี

/ / / / / สสวท. รวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

2.หลักสูตรอบบรมออนไลน

ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 

1 (AI of Schools Level 1 )

/ / / / / สสวท.

ครูชํานาญการนางสาวปฐมาพร 

ทรายใหม

35

ครูผูชวยนายรณกฤต ซอนเสน36
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.หลักสูตรอบบรมออนไลน

ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 

2 (AI of Schools Level 2)

/ / / / / สสวท.

4.หลักสูตรอบบรมออนไลน

ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 

3 (AI of Schools Level 3 )

/ / / / / สสวท.

1. การทดสอบความรู "โครงการรุกถึงที่ 

ลุยถึงถิ่น เปดโลกวิทยาศาสตรแบบบูรณา

การ" ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

/ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

2. การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต หลักสูตรสําหรับครู กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

/ / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

3. การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต หลักสูตรสําหรับครู คุณธรรม

 จริยธรรม สําหรับครู

/ สพป.เพชรบูรณ เขต 3

ครูผูชวยนายรณกฤต ซอนเสนตอ

ครูนางสาวอุบลรัตน 

สุภายอง

37
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอุบลรัตน 

สุภายอง

ครู 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

1.อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร 1

(AI for Schools Level 1)

/ / / / / / / สสวท.

2.อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร 2

(AI for Schools Level 2)

/ / / / / / / สสวท.

3.อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร 3

(AI for Schools Level 3)

/ / / / / / / / สสวท.

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสาระ

การรเรียนรู : เทคโนโลยี

/ / / / / สสวท.

5. DLIT เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรูในรูปแบบออนไลน

/ / / / / สพฐ.

ครูนางสาวรัชชนก      

  วงศเขียว

38
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวรัชชนก      

  วงศเขียว

ครู 6. ทดสอบออนไลน วันรพี กลุมสาระฯสังคมศึกษา

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

1.ทดสอบวัดความรูเบื้องตนการใช

ภาษาอังกฤษ

/ สพม.เพชรบุรี

เพื่อการสื่อสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส / ศ.วิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมรอยเอ็ด

2.การเรียนรูและทดสอบความรูความ

เขาใจดวยระบบ

/ ศ.วิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมรอยเอ็ด

อิเล็กทรอนิกสเนื่องในวันอาเซียน / สพป.กทม.

3.ศึกษาและทดสอบความรูเรื่อง วิกฤติกา

รณณโควิด 19

/ / เพจความรูไมมีหมด

และผลกระทบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

4.ทดสอบความรูเกี่ยวกับเงินทองตอง

วางแผน

5.ทดสอบกิจกรรมเดือนสิงหาคม เดือน

แหงการศึกษา

ครูนางเกษณี             

  เครือกลางรงค

39
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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางเกษณี             

  เครือกลางรงค

ครู ประวัติศาสตรตามแนวพระราชดําริ

1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน / / / / / / / / สพป. เพชรบูรณ เขต 3

2.คุณธรรม จริยธรรม สําหรับครู / / / / / / / / สพป. เพชรบูรณ เขต 3

3.Kaizen / / / / / / / / สพป. เพชรบูรณ เขต 3

4.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน / / / / / / / / โรงเรียนวังเหนือวิทยา

5.ทดสอบความรูเกี่ยวกับสุนทรภู / / สพป.กรุงเทพมหานคร

1.ทดสอบ "กิจกรรมเดือนสิงหาคม เดือน

แหงการศึกษา

ประวัติศาสตรตามแนวพระราชดําริ" / / / / สพป.สระบุรี เขต 2

2. ผานหลักสูตร "ครูยุคดิจิทัลรูเทาทันขาว

ปลอม (Fake News)"

/ / / / / โรงเรียนขาณุวิทยา

3. ผานการทดสอบประวัติศาสตรจีน / / / / / หองเรียนออนไลนครู

ณรงคชัย

4. ผานการทดสอบเรื่องความรูทั่วไป

เกี่ยวกับภูมิศาสตรประเทศจีน

ครูผูชวยนายพัทธพงศ พรมชัย40

พนักงาน

ราชการ

นางมัลลิกา ดวงสุภา41
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5. ผานการทดสอบดวยระบบออนไลน วัด

ความรู

/ / / / สธ.จังหวัดชัยนาท

เรื่อง "พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

/ / / โรงเรียนคงคาราม

6. ผานการทดสอบความรูความเขาใจ ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

/ / /

42 นายอภิชาต ดีงาม ครูชํานาญ

การพิเศษ

1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลน

1. การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบอน

ไลน ปการศึกษา 2563

/ / / / / / สพฐ. และคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

2. OBEC 2021 Webinar การจัดการ

เรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู

/ / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

ครูผูชวยวาที่รอยตรีสาธิต     

 บุญเมืองขวา

43

พนักงาน

ราชการ

นางมัลลิกา ดวงสุภาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปน

ฐาน (Project - Based Learning)

/ / / สพป.เพชรบูรณ เขต 4

4. ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom 

English Expressions)

/ / / / / มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทารวมกับ

โรงเรียนสันกําแพง

5. โครงการสงเสริมการพัฒนาและเพิ่ม

ความสามารถในการเรียนรูเทาทันสื่อของ

ประชาชน "คนทันสื่อ" ระดับภูมิภาค 

โครงการละออนสอนสื่อ โรงเรียนสัน

กําแพง จ.เชียงใหม

/ / สพม.ลําปาง ลําพูน

6. โครงการ คายเสริมทักษะชีวิต "ปลูกพลัง

 KID พิชิตปญหา 2" ประจําปการศึกษา 

2564

/ / / / สพฐ. และบริษัทคะตะ

ลิสต จํากัด

7. โครงการ Good Food For All กินด-ี

อยูดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพืช ครั้งที่ 2

/ / / โรงเรียนศรีบุณยานนท

ครูผูชวยวาที่รอยตรีสาธิต     

 บุญเมืองขวา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

8. การทดสอบวัดความรู เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป 

2564

/ / / / โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ

ยานนาเวศ

9. "Picture Dictation Competition" 

The Project For Developing Foreign 

Language Potential, Academic Year 

2021

/

1.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และ การวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

/

2.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบ

มีปฏิสัมพันธ และ หองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

/

ครูผูชวยวาที่รอยตรีสาธิต     

 บุญเมืองขวา

ตอ

ครูนางสาคร ขัดสี44
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.การทดสอบความรูเรื่อง “การสรางการ

รับรูเรื่องของยาเสพติด” เนื่องในวัน

ตอตานยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2564

/

4.การทดสอบความรูเรื่อง “วันภาษาไทย

แหงชาติ” ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เนื่อง

ในวันกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ป

การศึกษา 2564

/

5. เขารวมการอบรมและผานการทดสอบ

วัดความรูความเขาใจหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู ว9/2564 ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

/

ครูนางสาคร ขัดสีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6. การอบรมและผานการทดสอบวัดและ

ประเมินผลดวยระบบออนไลน โครงการ 

Good Food For All กินดี – อยูดี การ

อบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียน

สุขภาพจากพืช (cruelty-free, 

plant-based diet) ครั้งที่ 2

/

7.ผานการทดสอบความรูดวยระบบ

ออนไลน เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

เนื่องในวันรพี ประจําป 2564

/

8. การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

45 นางสาวสิรินทรา 

พันธเรือนดี

ครู 1. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar

/ / / / สพฐ.

ครูนางสาคร ขัดสีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู 

ในหัวขอ

ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

และ การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

2. การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู

/ / / / สพฐ.

รูปแบบออนไลน สําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สพฐ.

1. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar

/

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :

ครูนางสาวสิรินทรา 

พันธเรือนดี

ตอ

พนักงาน

ราชการ

นางปุณยนุช          

 พรหมไชยวงศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู 

ในหัวขอ

ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

และ การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

2. การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู

/ / / สพฐ.

รูปแบบออนไลน สําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ศูนยการเรียนรูศิลปะ 

สาระทัศนศิลป 

จังหวัดลําปาง

47 นางปยธิดา คนเกง ครู 1.ผานหลักสูตรรังสรรค ปนฝน สืบสาน

ศิลปะในระบบออนไลน

/ สพม.เขต10

พนักงาน

ราชการ

นางปุณยนุช          

 พรหมไชยวงศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2. ผานการทดสอบวัดความรูความเขาใจ 

เรื่องการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

/ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อําเภอ

เมืองพะเยา

3. ผานการทดสอบกิจกรรมสงเสริมการ

อานและการเรียนรูออนไลน เรื่อง

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

/ สพป.นราธิวาสเขต2

4. ผานการพัฒนาและการเรียนรูออนไลน 

เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องตน

สพฐ.

5.ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/

6.ผานการวัดความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู

/ / / มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครูนางปยธิดา คนเกงตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.ผานการทําแบบทดสอบออนไลน เรื่องคํา

 สํานวนและสุภาษิตไทย

/ ศูนยการศึกษษนอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช

2.ผานการทดสอบวัดความรูออนไลนทาง

ศิลปะ กลุมวิจิตรศิลป ดานทัศนศิลป

กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ โรงเรียนวัง

เหนือวิทยา

3.ผานการทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 เรื่อง คําที่มาจากวรรณคดี

/ ชุมชนนักอานภาษาไทย

4.รวมกิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจ

สรางสรรคทําความดี (ออนไลน) Youth 

R-SA Online Project เนื่องในวันวิสาขบู

ชา

ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

ครูนางสาวณภัทร ตนภู48
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5.ผานการทดสอบความรูพื้นฐานภาษาไทย

 เนื่องในวันสุนทรภู

/ สหวิทยาเขตวิภาวดี 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2

6.ผานการทดสอบความรูดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง แฟนพันธุแทวันสุนทรภู

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ

ภาษาไทย โรงเรียน

พระยาประเสริฐสุนท

ราศรัย (กระจาง สิง

หเสนี)

7.รวมกิจกรรม จุดอาสาฬหประทีป เจริญ

พุทธมนต และนั่งสมาธิ ถวานเปนพุทธบูชา

 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

ครูนางสาวณภัทร ตนภูตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

8.ผานการทดสอบความรูเนื่องในกิจกรรม 

วันภาษาไทยแหงชาติ

/ สาขาวิชาภาษาไทย 

สํานักวิชาศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

9.รวมกิจกรรม นั่งสมาธิ หยุดใจ ในวัน

สมาธิโลก

ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

10.ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar

/ / / / สพฐ.

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :

ครูนางสาวณภัทร ตนภูตอ

ครูนางสุพรรษา          

  ติ๊บปาละวงศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และคร"ู 

ในหัวขอ

ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

และ การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

2. การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู

/ / / / สพฐ.

รูปแบบออนไลน สําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สพฐ.

50 นายสุรฤทธิ์ จันทร

เจริญ

ครูผูชวย 1. ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู” ในหัวขอ การสราง

หองเรียนออนไลน 1 และ การสราง

หองเรียนออนไลน 2

/ / / / สพฐ.

ครูนางสุพรรษา          

  ติ๊บปาละวงศ

ตอ
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  (1)    
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   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.การทดสอบความรูวันเเมเเหงชาติ / / / / / / โรงเรียนบานดอนแกว

3.การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / / / / สพฐ.

2.การทดสอบวัดความรูวิชาภาษาไทย ( 

หลักภาษา ) ผานระบบออนไลน ( online 

Training )

/ / / / / / โรงเรียนบานสันตน

หมื้อ สพป.ชม เขต3

3.การทดสอบความรูวันแมแหงชาติทาง

ระบบ online เนื่องในกิจกรรมวันแม

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2564

/ / โรงเรียนบานดอนแกว

 สพป.ลป.เขต3

ครูชํานาญการนางสาวจิญาภัค      

  แซลิ้ม

51

ครูผูชวยนายสุรฤทธิ์           

  จันทรเจริญ

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / / / / สพฐ.

2. การอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู" ในหัวขอ การ

สงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวีดีโอ

ออนไลน และ หองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบปฏิสัมพันธ

/ / / / / / สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การศึกษาและทดสอบดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง คําที่มาจากวรรณคดี

/ / / / ชุมชนนักอานภาษาไทย

4. การศึกษาและทดสอบความรู เรื่อง "โค

วิด 19 กับ การศึกษาวิถีใหม" ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

/ / / ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูนางกัญญพิดา กันธิมา52
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5. การทดสอบความรู เรื่อง "วิทยาศาสตร" / / / / โรงเรียนไพศาลพิทยา

คม สพม.บุรีรัมย

6. การทดสอบออนไลน การตอบปญหาวัน

วิทยาศาสตร

/ / / / โรงเรียนบานปางไม 

สพป.นครราชสีมา เขต

 3

7. ผูควบคุมทีมเขารวมแขงขันการประกวด

โครงงานดานคอมพิวเตอร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

/ / / คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

1.การทดสอบวัดความรูเรื่องวันอาสาให

บูชาและวันเขาพรรษา

/ / / / สพม ชัยภูมิ

2.การทดสอบความรูพื้นฐานภาษาไทย 

เนื่องในวันกิจกรรม วันภาษาไทยแหงชาติ

/ / / / / / สพม สระบุรี

3.การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต หลักสูตรสําหรับ ครู กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

/ / / / สํานักงานเขตพื้นที่

การประถมศึกษาเพชร

บูรณื เขต3

ครูนางกัญญพิดา กันธิมาตอ

พนักงาน

ราชการ

นางปวินรัตน 

วงศวัฒนัย

53
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.การแขงขันกีฬา Olympic Game 

Tokyo 2020

/ สพม กรุงเทพมหานคร

เขต1

5.การอานออนไลน วันสื่อสารแหงชาติ / / / กศน ตะพานหิน

6.รอบรูกฎหมายไทย / / / สพม สุพรรณบุรี

7.กิจกรรม ตอบปญหาวันอาเซียน / / / สพม สุราษฎรธานี 

ชุมพร

8.ความรูพื้นฐานเรื่องภัยจากบุหรี่และกล

ยุทธิ์ของบริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา

/ / สสส

9.ชีวิต สุขภาพและฟาทะลายโจรสูโรคโค

วิด 19

/ / กระทรวงศึกษาธิการ

10.การปกครองระบอบประชาธิปไตย / / / / สพม กรุงเทพมหานคร

เขต2

54 นางสาวขนิดา เสียง

ดัง

ครูชํานาญการ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / สพฐ.

พนักงาน

ราชการ

นางปวินรัตน 

วงศวัฒนัย

ตอ
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  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวขนิดา เสียง

ดัง

ครูชํานาญการ 2.กิจกรรมการแขงขันการตอบปญหาทาง

กฎหมาย(ออนไลน) เนื่องในวันรพี ประ

จําปรการศึกษา 2564

/ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

1.การอบรมออนไลนผานเครีอขาย

อินเตอรเน็ตหลักสูตรสําหรับครู 

PLC:Professional Learning 

community สําหรับ ครู

/ / / / / / สพป. เพชรบูรณ เขต 3

2.การอบรมเรื่องทักษะครูกับการจัดการ

เรียนรูออนไลนยุคใหม

/ / / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

3.การอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning

/ / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

4.การอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู

/ / / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

5.การอบรมเรื่องภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 

Classroom English Expressions

/ / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

ครูชํานาญการนายเสถียร คนหลัก55
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  (1)    
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   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6.การอบรมเรื่องการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน Project Based 

Learning

/ / / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

7.การอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

ครู

/ / สพป.เพชรบูรณ เขต3

8.การอบรมเรื่องกิจกรรมพัฒนาผูเรียน / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

9.การอบรมเรื่องการจัดทําสารสนเทศและ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

/ / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

10.การอบรมเรื่องภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สําหรับครู English Language Basically 

for Teacher

/ / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

11.การอบรมเรื่องการทําผลงานเพื่อเลื่อน

หรือมีวิทยฐานะ

/ / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

12.การอบรมเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้น

เรียน

/ / / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

ครูชํานาญการนายเสถียร คนหลักตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

13.การอบรมเรื่องหลักสูตรแกนกลางขั้น

พื้นฐาน

/ / / / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

14.การอบรมเรื่อง KAIZEN สําหรับครู / / / สพป.เพชรบูรณ เขต3

15.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน สําหรับครู สพฐ.

/ / / / / / สพฐ.

1.อบรมเชิงสัมมนา “Growth & Good 

Mindset” พัฒนาเยาวชนอยางไรใหมี 

Mindset แหงความสําเร็จ

/ / / / / สพฐ สพปเชียงใหม

เขต4 ศูนยพัฒนา

คุณธรรมจังหวัด

อางทอง บานแสง

สวางครอบครัวอบอุน

แหงประเทศไทย

2.อบรมออนไลนผานเครือขายอินเท

อรเน็ตหลักสูตรสําหรับครู :การวัดและ

ประเมินผล

/ / / / / 64 สพป เพชรบูรณ

เขต 3

ครูชํานาญการนางสาวพัชรินทร 

สวางถาวรกุล

56

ครูชํานาญการนายเสถียร คนหลักตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.อบรมออนไลน obec 2021 webbina 

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและ

คร”ู ในหัวขอแนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลนและการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

/ / / / สพฐ

4.อบรมออนไลน obec 2021 webbina 

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและ

คร”ู ในหัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน

1และการสรางหองเรียนออนไลน

/ / / สพฐ.

ครูชํานาญการนางสาวพัชรินทร 

สวางถาวรกุล

ตอ
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เรียนการสอน
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  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี
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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

5. อบรมออนไลน obec 2021 webbina 

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและ

คร”ู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ / / สพฐ.

6.อบรมออนไลน obec 2021 webbina 

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและ

คร”ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่นและการวัด

และประเมินผล

/ / / / สพฐ.

ครูชํานาญการนางสาวพัชรินทร 

สวางถาวรกุล

ตอ



1164

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7.อบรมออนไลน obec 2021 webbina 

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและ

คร”ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบปฏิสัมพันธ

/ / / / สพฐ.

8.อบรมออนไลน obec 2021 webbina 

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและ

คร”ู ในหัวขอแนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลนและการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

/ / / / / สพฐ.

57 นางสาวมะลิวัลย 

นันทะสี

ครูอัตราจาง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบ

/ / / / / สพฐ

ครูชํานาญการนางสาวพัชรินทร 

สวางถาวรกุล

ตอ
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เรียนการสอน

   (3)   
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

58 นางสาววราภรณ 

เหมยนรินทร

ครูชํานาญการ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ / / / / / สพฐ

1. กิจกรรมแขงขันการตอบปญหาทาง

กฏหมาย (ออนไลน) 

เนื่องในวันรพี ประจําป 2564

/ / / / / / โรงเรียนวังเหนือวิทยา

2. กิจกรรมเปดโลกอาเซียนเรียนรูออนไลน 

เนื่องในวันอาเซียน “8 สิงหาคม” 

ประจําปการศึกษา 2564

/ / / / / / กลุมสาระการเรียรู

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

3. “วันแมแหงชาติ” ประจําป 2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

หลวง

/ / / / / โรงเรียนวัดทองศาลา

งาม 

สํานักงานเขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร

ครูนายสุทัศน ไชยมูลเงิน59
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ทักษะภาษา
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สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายสุทัศน ไชยมูลเงิน ครู 4. ทักษะครูกับการจัดการเรียนรูออนไลน

ยุคใหม

/ / / / / สพป.เพชรบูรณ เขต 3

60 นางสาวจิตราภรณ  

วันละ

ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

/ สพฐ

61 นางสิริประทุม        

 โตนะโพ

รอง

ผูอํานวยการ

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

/ สพฐ

62 นายกฤติน  พันธุระ ครู 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

/ สพฐ

1.โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะ

ของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่

 21 รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

/ สสวท.

2. อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ / สพฐ.

ครูชํานาญการนางสาวสินฤทัย 

ใจนันตะ

63
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล / มหาวิทยาลัยเกษตร    

 ศาสตร

2.โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะ

ของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่

 21 รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

/ / / สสวท.

1.โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะ

ของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่

 21 รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

/

2. อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ /

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางทิพยสุดา วิลา

วัลย

64

ครูชํานาญการนางสาวอนัญญา 

สุวรรณรงค

65
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การศึกษา
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ประกอบ

วิชาชีพ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

66 นางสาวแสงเดือน 

บุญยืน

ครู การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตหลักสูตรสําหรับครู เรื่องการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

67 นายพิชิต   พลหาญ ครู การเปนพลเมืองอินเตอรเน็ตอยางมีความ

รับผิดชอบ

/ / / / บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส

 คอมมูนิเคชั่น

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037

/ / มูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย

หลักสูตรขาราชการสุจริตไทย / / เครือขายสุจริตไทย

พนักงาน

ราชการ

นายภูวดล หลักฐาน68
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด
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(6) 
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วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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บริหารจัด
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

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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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

13 นางสาวสุกัลยา  

ตอนรับ

พนักงาน

ราชการ
การอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(Individualized Education Program: 

IEP) และหลักสูตรอบรมใหบริการสอน

เสริมวิชาการ/การผลิตสื่อการสอน

  ศูนยการศึกษาพิเศษ  

 จ.ลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564 

ออนไลนผาน OBEC Chanel

   สพฐ.
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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

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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



1185

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

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



1186

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1190

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

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



1191

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

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

นางสาวสุพัตรา       

 ชัยธีรธรรม

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

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.2นางสาวศรีวิกา       

  กังวาฬ

9

ครู คศ.2นางสุวินตา  ดีแท8
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ตอ นางสาวศรีวิกา       

  กังวาฬ

ครู คศ.2

ครู คศ.1นางสาวกนกพร 

เทือกถา

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

ประจําปงบประมาณ  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 /

12 นางสาวสิโรธร  

จันทรกลัด

ครูผูชวย การอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม

ประกอบการเรียนการสอนและการสอน

ออนไลน

/ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ตอ นางสาวกนกพร 

เทือกถา

ครู คศ.1

ครู คศ.1นางสาวรัชกนิษฐ 

ธรรมลังกา

11
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

พัฒนาทักษะดานดิจิตัล สํานักวิทยบริการเทค

โนสารสนเทศ

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูออนไลน √ สพฐ.

ครูอัตราจางนางสาวธนัญชญา 

แดงมูล

13
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563

 / สพม.ลปลพ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล (Video Conference) 

เรื่อง การสังเคราะหรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และ

การวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  √

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

2. นางอัญชลิกา         

    วิสิทธิ์ศักดิ์

ครู ชํานาญการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563

 / สพม.ลปลพ.

1. โครงการสัมมนาเยาวชนอาสา  /  /  /  / กฟผ  แมเมาะ

2. อบรม  Flip  (การจัดทําขอสอบ)  /  /  /  / ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย

3. หลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณ สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

 /  /  /  /  / สพฐ. ,สสวท.

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางทิพพา ใจใหญ1.

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ครู ชํานาญการนางพรวดี ศรีวิชัยแกว3.
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. การอบรมโครงการตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 

21/2560)

 / สพม.ลปลพ.

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

1.การสรางขอสอบ online  /  /  / ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย

2.คายเสริมสรางทักษะชีวิต " ปลุกพลัง KID

 พิชิตปญหา 2" ประจําป2564

 √ สพท.

ครู ชํานาญการนายพิริยพงศ         

   ธัมมาพีชยา

4.

ครูนายสามารถ สุยะยอง5.
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย  √ สพฐ.
4.คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของ

สังคม
 √ สพฐ.

5.โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ เสนทาง

วิชาชีพครูจะกาวเดินไปทิศทางใด

 √ สพฐ.

1. อบรมจัดทําขอสอบ Flip  /  /  /  /  / ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย

2. อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ       

  ขั้นความรูขั้นสูง

 /  /  /  /  /  / สพม.ลปลพ.

3. อบรมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการ

และประเมินผลวิชาผูกํากับลูกเสือ

 /  /  /  /  / สพม.ลปลพ.

4.อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3

 √  √  √  √  √ สสวท.

5.อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6

 √  √  √  √  √ สสวท.

ครูนายสามารถ สุยะยองตอ

ครูวาที่ ร.ต.ยุทธนา     

   เทพอาวุธ

6.
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6.อบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือกับภัย

คุกคามดวยระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนภาคใตโครงการขับเคลื่อนภารกิจ

ของศูนยเฉพาะกิจและชวยเหลือเด็ก

นักเรียนภาคเหนือ

 √  √  √ สพม.ลําปาง ลําพูน

7.อบรมการฝกทบทวนผูกํากับนักศึกษา

วิชาทหาร ประจําปการศึกษา 2564

 √  √  √  √  √ มณฑลทหารบกที่ 32

8.ประชุมการจัดซื้อจัดจางตาม ว.89  √ สพม.ลําปาง ลําพูน

1. รวมกิจกรรมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครสวรรค ไดรับรางวัลดําเนินกิจกรรมได

มาตรฐานคุณภาพยอดเยี่ยม ประจําป

การศึกษา 2563 (6 ต.ค.63)

 / วัฒนธรรมจังหวัด

นครสวรรค

2. อบรมการใชโปรแกรมขอสอบระบบ

ออนไลน วันที่ 19 ธันวาคม 2563

 / ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย

ครูวาที่ ร.ต.ยุทธนา     

   เทพอาวุธ

ตอ

ครูนางสาวกัญญวรา    

 มูลยะ

7.



1201

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

6. เศรษฐศาสตรสําหรับครูผูสอนสังคม

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุนที่ 38 ระหวาง

วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2564  รูปแบบ

ออนไลน ผานแพลตฟอรม Zoom

 √  √ คณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร

ครูนางสาวกัญญวรา    

 มูลยะ

ตอ



1202

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564
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หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7. การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา "การสอน

เพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรูแบบ 

E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให

สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ

หารศึกษาขั้นพื้นฐาน"วันที่ 28 มิถุนายน 

2564

 √  √ สสส. และ P2H 

8. ประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning วันที่ 22 

กรกฎาคม 2564

 √ สพม.ลําปาง ลําพูน

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบประชุม

ทางไกล (Video Conference) เรื่องการ

สังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563 วันที่ 2 ส.ค 64

 √ สพม.ลําปาง ลําพูน

ตอ ครูนางสาวกัญญวรา    

 มูลยะ
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เทคโนโลยี
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บริหารจัด

การศึกษา
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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 

3.การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณ Coding  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน  √  √

สสวท

4.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม  √  √

สพฐ

1. การทดสอบวัดความรูดานคอมพิวเตอร  /  /  / วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ธนบุรี

2. ความรูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร  / ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา

3. ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น  /  /  / วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครสวรรค

ครูนางสาวภทรกรณ    

 บุญยงค

ครู

9.

นางสาวกัญญารัตน  

 แกวนิลตา

8.
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวย

ระบบอิเล็คทรอนิกส

 /  / ร.ร.กุดบากพัฒนศึกษา

5. Alison English College / / Certificate of 

Achievement 

6. Practice negative English question / / Certificate of 

Achievement 

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

ครูนางสาวภทรกรณ    

 บุญยงค

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

14. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พื้นฐาน
/ / โรงเรียนเวียงตาล

พิทยาคม

 15. โครงการทดสอบความสามารถทาง

คณิตศาสตรผานระบบอนไลน
/ / สโมสรนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตรและ

นวัตกรรมการศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

16. การทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

/ / สพม.ลปลพ 

17. สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

/ /  โรงเรียนเกษตรศาส

สมบูรณวิทยาคม

18. วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา / / โรงเรียนน้ําคําวิทยาคม

19. ทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ

สรางหองเรียนออนไลนโดยใช Google 

Classroom

/ / / สพม. 4

20. การจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษา

/ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ

ครูนางสาวภทรกรณ    

 บุญยงค

ตอ
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

21. การตอบคําถามสงเสริมการอาน 

E-Book ไวรัสโควิด-19

/ โรงเรียนวัดหนาตาขวัญ

22. การทดสอบวัดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ไวรัสโควิด-19

/ กศน.  อําเภอศรีสําโรง

23. การทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับอาหาร

ดานโควิด-19 เมนูตมโครงปลากรอบ

/ โรงเรียนโนนสุวรรณ

พิทยาคม

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

ครูนางสาวภทรกรณ    

 บุญยงค

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

29. เรื่องความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน / Certificate of 

achievement

30. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-

19
/ โรงเรียนบานโคก

กรวดหนองพวง

31. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริม

สมรรถนะการเรียนรูดวยระบบ

ิ ็ ิ 

/ กศน.  จังหวัดสงขลา

32. การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ / / ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

33. กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการลาของ

ขาราชการครู

/ / /  สพม. 38

34. ตอบคําถามสงเสริมการอานอีบุค สูตร

ไขพระอาทิตย

/ โรงเรียนโชคชัยวิทยา

ครูนางสาวภทรกรณ    

 บุญยงค

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

35. การเปนพลเมืองอินเตอรเน็ตอยางมี

ความรับผิดชอบ

/ / / กศน.  อําเภอศรีสําโรง

36. เทคนิคภูมิศาสตรและภูมิศาสตร

กายภาพ
/ depa/Dtac

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.

ครูนางสาวภทรกรณ    

 บุญยงค

ตอ
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(6) 
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

42. ประชุมออนไลนเรื่อง การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 (SAR) ปการศึกษา 2563

/ / / สพม. ลป ลพ

43. การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพดาน

การจัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงการ

เรียนรูนอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน

/ / / / / คุรุสภา

44.โครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมิณวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560)

 √ สพม. ลป ลพ

45.อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3

 √ สสวท.

46.เขาชมนิทรรศการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 

64 พ.ศ. 2564

 √ คุรุสภา

47.อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย

 √ สพฐ.และมูลนิธิศุภมิ

ตแหงประเทศไทย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

48.Alison English College  √  √ Certificate of 

Achievement 

48.Practice negative English question  √  √ Certificate of 

Achievement 

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)

ครูนางสาวภทรกรณ    

 บุญยงค

ตอ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4. การอบรมดวยระบบการเรียนออนไลน

ในบทเรียน การเปลี่ยนแปลงผานองคกร

ดิจิตอล

 /  /  /  / สถาบันพัฒนา

บุคลากรภาครัฐดาน

ดิจิตอล

5. การอบรมดวยระบบการเรียนออนไลน

ในบทเรียน ความเขาใจและการใช

เทคโนโลยีดิจิตอลอยางมีประสิทธิภาพ

 /  /  /  / สถาบันพัฒนา

บุคลากรภาครัฐดาน

ดิจิตอล

6. การอบรมดวยระบบการเรียนออนไลน

ในบทเรียน แนวทางในการนําเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐมาใชสําหรับบริการภาครัฐ

 /  /  /  / สถาบันพัฒนา

บุคลากรภาครัฐดาน

ดิจิตอล

7. การเขารหาขอมูลเบื้องตน (Basic 

Cipher I)ผานทางแฟลตฟอรมออนไลน 

เรียนวิธีคิดผานวิธีโคด by coding 

Thailand www.codingthailand.app

 √  √  √ codingthailand 

(โคดดิ้งไทยแลนด)

พนักงาน

ราชการ

นายศุภกิจ ยะแกวตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายศุภกิจ ยะแกว พนักงาน

ราชการ

8. "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร"ูในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมี ปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 √  √  √  √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพิ้นฐาน

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายศุภกิจ ยะแกว พนักงาน

ราชการ

9. "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร"ูในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลน ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ

 การวัดและการประเมิน สําหรับการเรียน

ออนไลน

 √  √  √  √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพิ้นฐาน

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายศุภกิจ ยะแกว พนักงาน

ราชการ

10. "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร"ูในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอ แบบมีปฏิสัมพันธ

 √  √  √  √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพิ้นฐาน

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

1. อบรมการจัดทําขอสอบ on line  / รร.บุญวาทยวิทยาลัย

2. อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น

ความรูชั้นสูง

 / สพม.ลปลพ.

พนักงาน

ราชการ

นางสาวเปรมยุดา 

อินจันตา

11.
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

- สัมมนากลุมยอย หัวขอ "การศึกษา

วิเคราะหขอมูลการทําแบบทดสอบวัด

บุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือก

อาชีพ ผานระบบสงเสริมการมีงานทํา"- 

สัมมนากลุมยอย หัวขอ "การศึกษา

วิเคราะหขอมูลการทําแบบทดสอบวัด

บุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือก

อาชีพ ผานระบบสงเสริมการมีงานทํา"

 ศุนยบริหารขอมูล

ตลาดแรงงาน

ภาคเหนือรวมกับ สพ

ม.ลป ลพ

- ทดสอบความเปนเลิศทางสังคมศึกษา

ออนไลน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ประทุมธานี

- ทดสอบความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เนื่องในกิจกรรม

สัปดาหอาเซียน ประจําปการศึกษา 2564

  โรงเรียนมาบตาพุดพัน

พิทยาคาร สพม.ชลบุรี

 ระยอง

พนักงาน

ราชการ

นางสาวเปรมยุดา 

อินจันตา

ตอ
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 หลัก   

สูตร

  (2)   
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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

- ทดสอบความรูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระดับ ม.ตน กิจกรรมสงเสริมการอาน 

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป

การศึกษา 2564

   โรงเรียนพิบูลประชา

สรรค

- ประเมินทักษะดาน การใชภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสาร

   โรงเรียนการไฟฟา

สวนภูมิภาคสงเคราะห

1 สพป.ชัยภูมิเขต1

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

ตอ

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

ประจําปงบประมาณ  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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  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

16. การทดสบความรูเกี่ยวกับ "ซอฟตแวร

ประยุกต"(ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส)

 √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

17. การทดสอบวัดความรูออนไลน เรื่อง"

วันอาเซียน"

 √ สพม.ประทุมธานี

18. การทดสอบความรู ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ตอบปญหา กฎหมาย เนื่อง

ในวันรพี ประจําป2564

 √ โรงเรียนระยองวิทยาคม

ครูอัตราจางนางสาวเรณู โนแกวตอ
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เทคโนโลยี
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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

19. การทดสอบวัดความรูผานระบบอน

ไลนเรื่อง "ความรูเกี่ยวกับวัดในประเทศไทย

 √ โรงเรียนบานวังกะทะ 

สพป.ชัยภูมิ เขต3

20. การทดสอบระบบออนไลน เนื่องใน

กิจกรรม"วันแมแหงชาติ"ประจําป2564

 √ โรงเรียนสวางรัตนพิ

ฉายศึกษา

12 นางสมจิตร สายปนตา ครู 1.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

 √  √  √  √  √ สํานักงานคะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

โดยความรวมมือของ 

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย วันที่ 17

 พ.ค 2564

ครูอัตราจางนางสาวเรณู โนแกวตอ
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บริหารจัด

การศึกษา
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ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสมจิตร สายปนตา ครู 2.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และการสรางหองเรียน

ออนไลน 2

 √  √  √  √ สํานักงานคะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

โดยความรวมมือของ 

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย วันที่ 18

 พ.ค 2564
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสมจิตร สายปนตา ครู 3.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

และการวัดและประเมินผลสําหรับการ

เรียนออนไลน

 √  √  √  √  √ สํานักงานคะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

โดยความรวมมือของ 

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย วันที่ 20

พ.ค 2564
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสมจิตร สายปนตา ครู 4.การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ

 √  √  √  √ สํานักงานคะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

โดยความรวมมือของ 

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย วันที่ 21

พ.ค 2564

13 นายพิริยพงศ         

  ธัมมาพีชยา

ครู 1.การอบรมโครงการตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 

21/2560)

 √ สพม.35
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ประจําปงบประมาณ  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.ประชุมออนไลน เรื่อง การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 (SAR) ปการศึกษา 2563

 √ สพม.ลปลพ

4.การออกแบบการเรียนการสอนสําหรับ

บทเรียนออนไลน (Instructional Design 

for Online Learning)

 √ Mahidol University 

Extension : MUx

ครูนายพิริยพงศ         

  ธัมมาพีชยา

ตอ



1225

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบจางวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

14 นางพรวดี  ศรีวิชัยแกวครู 1. "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร"ูในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนพื้นฐาน

 √  √  √  √  สพฐ/คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

15 นางสาวกิติยา        

  บุญพระคุมครอง

ครู การทดสอบความรูเบื้องตนกิจกรรมลูกเสือ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 โรงเรียนศรียานุสรณ

1.อบรมออนไลน starfishLabz หลักสูตร

เรียนภาษาจีนแบบวัยรุน

 มูลนิธิสตาร ฟชเอ็ด

ดูเคชั่น

2.ทดสอบความรูเกี่ยวกับวันแม  โรเงรียนสวางรัตนพิ

ฉายศึกษา

3.ความรูเกี่ยวกับอาเซียน  โรงเรียนธัญบุรี

4.COVID-19 Vocabulary Practice  saraburi primary 

educationnal 

service area office 2

ครูอัตราจางนางสาวนิลวรรณ    

  อินจันทร

16
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หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวนิลวรรณ    

  อินจันทร

ครูอัตราจาง 5.ความรูเกี่ยวกับวรรณคดีไทย  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ

17 นาย นรินทร สายเทพ ครูอัตราจาง 1.เขารวมสัมนาศึกษาดูงานดานพลังงาน

และจัดทําแผนพลังงาน โรงเรียนพลังงาน

ชุมชน

√ กระทรวงพลังงาน

จังหวัดลําปาง

18 วาที่ร.ต.เทียนชัย  

สุวรรณ
ครู

1.การทดสอบความรูเบื้องตนกิจกรรม

ลูกเสือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 โรงเรียนศรียานุสรณ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ  นางศิรินภา          

   ยะคําปลูก

ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ

ความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการ

ขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธี

จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน

จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2

√  โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณและโรงเรียน

ลําปางกัลยาณี

 การเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษา

และการใหบริการขอมูลทางการศึกษา

สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning)

√  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญการ นางสาวอังสุนีย      

 สุวรรณชัย

2
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตาหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

การเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงในการ

พัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT)

 อบรมออนไลน

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT)

 อบรมออนไลน

ครูชํานาญการนางสาวอังสุนีย       

 สุรรณชัย

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขันพื้นฐาน

 อบรมออนไลน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความ

เขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ว9/2564)

 อบรมทั่วไป

กิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวันผาผูกคอ

ลูกเสือ - Scout Scart Day

 สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

การทดสอบความรู เพิ่อศึกษาและพัฒนา

ตนเองดานลูกเสือเกี่ยวกับ ประวัติลูกเสือ

โลก

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพอ

การศึกษารอยเอ็ด

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ ดาวเคราะห

แคระ

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพอ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูชํานาญการนางสาวอังสุนีย       

 สุรรณชัย

ตอ
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 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ เรื่อง ดาวเหนือ  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพอ

การศึกษารอยเอ็ด

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ เรื่อง กลอง

โทรทรรศนวิทยุ (Radio Telescope)

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพอ

การศึกษารอยเอ็ด

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ อาณาจักรฟงไจ  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพอ

การศึกษารอยเอ็ด

การทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 

พลังงานน้ํา

 เพจความรูไมมีหมด

การทดสอบประเมินความรู รอบรู

ภาษาตางประเทศ : ภาษาลาวรากศัพท

จากภาษาอังกฤษ

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพอ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูชํานาญการนางสาวอังสุนีย       

 สุรรณชัย

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ นักวิทยาศาสตร  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพอ

การศึกษารอยเอ็ด

การทดสอบควมรูเกี่ยวกับ ไบโอมบนบก  โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี

การอบรมความรูเรื่อง ลูกเสือตานภัยยา

เสพติด ประจําปการศึกษา 2564

 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย โรงเรียนสบ

ปราบพิทยาคม

พื้นฐานหารเรียนรูภาษาไทย ระดับ

มัธยมศึกษา

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพอ

การศึกษารอยเอ็ด

การทดสอบความรูเรื่อง นาฬิกาแดด  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพอ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูชํานาญการนางสาวอังสุนีย       

 สุรรณชัย

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับ เคมีของ

น้ําหอม

 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

การทดสอบความรู โครงการรุกถึงที่ ลุยถึง

ถิ่น เปดโลกวิทยาศาสตรแบบบูรณาการ

 เพจความรูไมมีหมด

การทดสอบประเมินผลความรู รอบร

ภาษาตางประเทศ : คําศัพทภาษาอังกฤษ 

COVID-19



 การรับชมวิดีทัศนการบรรยายหัวขอ 

“แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 

ภายใต สถานการณ COVID-19 และการ

ดําเนินงานของหนวยงานตนสังกัด

√  สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)

 อบรมหลักสูตร “การลดความเสี่ยงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับ

บุคลากรในสถานศึกษา”

√ กระทรวงศึกษาธิการ 

รวมมูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย และ 

Save the Children

ครูชํานาญการนางสาวอังสุนีย       

 สุรรณชัย

ตอ

ครู นางสาวพัชราพร    

 จามรี

3
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การ

จัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม :

 มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู

ผานทางระบบออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4  นางพัชราพร         

 วรรณารักษ

ครู  อบรมหลักสูตร “การลดความเสี่ยงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับ

บุคลากรในสถานศึกษา”

√ กระทรวงศึกษาธิการ 

รวมมูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย และ 

Save the Children

ครู นางสาวพัชราพร    

 จามรี

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญและบุคลากร

ทางการลูกเสือ ขั้นความรูชั้นสูง 

(S S A T C )

 สพม.35

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

 กระทรวงศึกษาธิการ 

มูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย

การอบรมการบูรณาการเครื่องมือและสื่อ

การสอนที่เกี่ยวของกับการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลใน

หองเรียน ระดับมัธยมศึกษา (แบบผสมสื่อ

ออนไลน)

 บริษัท เลิรน เอ็ด

ดูเคชั่น จํากัด

ครู นางพัชราพร         

 วรรณารักษ

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 การอบรมลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C) √  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนํา 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจําป

การศึกษา 2564

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

 การอบรมลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C) √  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

7  นางสาวกิตติยา      

 แกวสิงห

ครูชํานาญการ  ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้น

ความรูขั้นสูง รุนที่ 1/2563

√  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

ครู นางสาวกนกวรรณ  

  ขันคํา

5

ครู นางสาวอรพรรณ   

  หมูเทพ

6
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 ประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัย

ในสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

√  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความ

รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย

ผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการ

จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายสังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2

√  โรงเรียนลําปางกัลยาณี

 อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสราง

ความเขมแข็งในการจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศดานการจบการศึกษาและการ

ใหบริการขอมูลทางการศึกษา โดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-learning))

√  สพฐ.

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 สสวท.

ครูชํานาญการ นางสาวกิตติยา      

 แกวสิงห

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ว9/2564) จํานวน 6 ชั่วโมง)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขา

นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement) จํานวน 6 

ชั่วโมง)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต1

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนํา 

โครงงานหองเรียนคุณธรรม ประจําป 2564

 ตามโครงการพัฒนาโครงงานหองเรียน

คุณธรรม

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ครูชํานาญการ นางสาวกิตติยา      

 แกวสิงห

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เปนผูขับเคลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นักเรียนแกนนํา โครงงานหองเรียน

คุณธรรม ประจําปการศึกษา 2564 ตาม

โครงการพัฒนาโครงงานหองเรียนคุณธรรม

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สพฐ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.

"Picture Dictation Competition" The 

Project for Developing Foreign 

Language Potential , Academic Year 

2021

 Triamudomsuksapat

tanakarn 

Yannawate School

ครูชํานาญการ นางสาวกิตติยา      

 แกวสิงห

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 การฝกอบรมปฏิบัติการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตร 5 

องคประกอบ รุนที่ 1 ประจําปงบประมาณ

 2564

√ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 เขารวมรับชมการเสวนาออนไลน “แนว

ทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต

สถานการณ COVID – 19”

√  สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)

 เขารวมรับชมการบรรยาย “แนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต

สถานการณ COVID – 19 : การตรวจเยี่ยม

 Online”

√  สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)

 นางอังคสุมาริน     

 ปาละจะเร

8 ครูชํานาญ

การพิเศษ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสรางบทเรียนออนไลนครบวงจรสูความ

เปนเลิศของผูเรียนและความกาวหนาของ

ครู เชื่อมโยง ว21 และ PA โดยดิจิทัล

แพลตฟอรมเปนเครื่องมือ รหัส I.W. 

6405-Z00003



การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลน และ การสอนความ

ปลอดภัยบนโลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียน

เชิงรุก

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางอังคสุมาริน     

 ปาละจะเร

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางอังคสุมาริน     

 ปาละจะเร

ตอ
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การจัดการ
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  การ      
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ 

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และ 

หองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี(การออกแบบ

เทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางอังคสุมาริน     

 ปาละจะเร

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ธรณีวิทยาเบื้องตน  ศูนยวิจัยทรัพยากรแร

และหิน จังหวัดระยอง

ธรณีวิทยาเบื้องตน เรื่อง หิน  ศูนยวิจัยทรัพยากรแร

และหิน จังหวัดระยอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนํา 

โครงงานหองเรียนคุณธรรม ประจําป

การศึกษา 2564

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษา

เสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 4 เรื่อง EF 

กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล

 สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา

Digital Literacy (IC3)  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

Online Learning Pedagogy  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางอังคสุมาริน     

 ปาละจะเร

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Google Classroom  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การสรางแฟมสะสมงานดวย New Google

 Sites

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ความปลอดภัยในโลกอินเตอรเน็ต (Be 

Internet Awesome)

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การทํา Data Visualization ดวย Google

 Data Studio

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

 ํ	Youtube for Teacher  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางอังคสุมาริน     

 ปาละจะเร

ตอ
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(6) 
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Google WorkSpace Admin Console  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 

Coding Online for Grade 7 - 9 

Teacher (C4T - 8) รหัส 63025

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และ สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 

Coding Online Grade 10 - 12 

Teacher (C4T - 9) รหัส 63026

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และ สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางอังคสุมาริน     

 ปาละจะเร

ตอ
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  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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ทักษะภาษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่

เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในหองเรียนระดับ

มัธยมศึกษา (แบบผสมสื่อออนไลน) รหัส

หลักสูตร 623111007

 บริษัท เลิรน เอ็ด

ดูเคชั่น จํากัด 

(TrainKru)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูพี่เลี้ยงในยุค New Normal 

เรื่อง การวัดประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนออนไลน

 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนําทรัพยากร

จากสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มาใช

บูรณาการเพื่อเปนแนวคิดในการสรางสื่อ

การเรียนการสอน ในรูปแบบคาย

วิทยาศาสตร ดอกไม - ใบไม ใหแกครู

วิทยาศาสตร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางอังคสุมาริน     

 ปาละจะเร

ตอ
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(6) 
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสราง

ความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ว 9 / 2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางอังคสุมาริน     

 ปาละจะเร

ตอ
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

9  นายภูมิสิทธิ์         

  กุสสลานุภาพ

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

 ระบบวิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูรายบุคคล

√  บริษัท นวัตกรรม

สรางสรรคการศึกษา 

จํากัด

 กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู 

ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 (รูปแบบออนไลน)

√  คุรุสภา

ครูชํานาญการ นางสาวนลินรัตน   

  อิมิวัฒน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 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)

 การประชุมทางวิชาการ สภาการศึกษา

เสวนา OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 2

√  สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา

kahoot  บริษัท สตารฟชเอ็ด

ดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อ

สังคม จํากัด

ครูชํานาญการ นางสาวนลินรัตน   

  อิมิวัฒน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Vonder Go เกมประเมินผลการเรียนรู

แบบออนไลน

 บริษัท สตารฟชเอ็ด

ดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อ

สังคม จํากัด

เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรูฐาน

สมรรถนะ

 บริษัท สตารฟชเอ็ด

ดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อ

สังคม จํากัด

ทักษะการตั้งคําถามและประเมินผลในชั้น

เรียนดวยแอปพลิเคชัน Plickers

 บริษัท สตารฟชเอ็ด

ดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อ

สังคม จํากัด

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement: PA)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

ตอ ครูชํานาญการ นางสาวนลินรัตน   

  อิมิวัฒน
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่

เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในหองเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา (แบบผสมสื่อออนไลน)

 บริษัท เลิรน เอ็ด

ดูเคชั่น จํากัด

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัล เฝาระวังและใชสื่อ

อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม รุนที่ 2

 กระทรวงวัฒนธรรม

" Growth and Good Mindset พัฒนา

เยาวชนอยางไรใหมี Mindset แหง

ความสําเร็จ"

 ชมรมบานแสงสวาง 

ครอบครัวอบอุน แหง

ประเทศไทย รวมกับ 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 และ 

ศูนยพัฒนาคุณธรรม

จังหวัดอางทอง

ครูชํานาญการ นางสาวนลินรัตน   

  อิมิวัฒน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสรางหองเรียนออนไลน 1และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอ ครูชํานาญการ นางสาวนลินรัตน   

  อิมิวัฒน
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 โครงการความรวมมือกับโรงเรียน

เครือขายในการขยายผลองคความรูทาง

วิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด

 สพฐในจังหวัดลําปาง ครั้งที่2

√  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวนสําหรับ

ครูมัธมศึกษาปที1่-3

√  สพฐและสสวท

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสราง

ความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ว 9 / 2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

13  นางสาววัชราภรณ  

  สายวงค

ครูชํานาญการ  อบรมหลักสูตรออนไลนและผานการ

ทดสอบ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา

√  ชมรมนักวิจัยทาง

หลักสูตรและการสอน

แหงประเทศไทย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสาวสุพิศ         

 แกวบุญเรือง

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

Online Learning Pedagogy  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

Google Classroom  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การสรางแฟมสะสมผลงานดวย New 

Google Sites

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความปลอดภัยในโลกอินเทอรเน็ต ( ฺ	Be 

Internet Awesome)

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ครูพี่เลี้ยงในยุค New Normal เรื่อง การ

พัฒนาวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนดวย

แอปพลิเคชัน KineMaster

 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ

วิธีการประะเมินตําแหนงการเลื่อนวิทย

ฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนางาน

(PERFORMANCE AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่

เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในหองเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา (แบบผสมสื่อออนไลน)

 บริษัท เลิรน เอ็ด

ดูเคชั่น จํากัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการ Good Food For All กินดี - อยู

ดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพิช

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และบริษัท คะตะลิสต 

จํากัด

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลน และการสอนความ

ปลอดภัยบนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียน

เชิงรุก

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ตอ  นางสาววัชราภรณ  

  สายวงค

ครูชํานาญการ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน1 และการสรางหองเรียนออนไลน2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และคณะครุศาสตลัยร

 จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ตอ  นางสาววัชราภรณ  

  สายวงค

ครูชํานาญการ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมมิฟเคชัน และการ

วัดและประเมินผลสําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

PLC : Professional Learning 

Community สําหรับครู

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การทําผลงานเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การประชุมเสริมสรางประสิทธิภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานควบคุม

ยาสูบในสถานศึกษาสูความยั่งยืน

 กรมควบคุมโรค

สงเสริมการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และ

ดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่ออยางสรางสรรค

ในมิติวัฒนธรรม

 กระทรวงวัฒนธรรม

เสกลูกศิษยใหขยันดวย Active Learning

 & Growth mindset

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

พื้นฐานการเรียนรูภาษาไทย ระดับ

มัธยมศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

กฎหมายในชีวิตประจําวัน เนื่องในวันรพี 

ประจําป 2564

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแขงขันกีฬา

โอลิมปก 2020

 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

เทิดรพีกฎหมายไทย ศึกษากาวไกลสู

อาเซียน

 โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี)

 ประชุมโครงการจิ๋วตาไว รูเทาทันสื่อ √  สาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม

 อบรมโครงการจิ๋วตาไว รูเทาทันสื่อ √  สาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ

สรางองคกรรอบรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ

ดวยการดําเนินงานโรงเรียน อย.นอย

√  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหาร

และยา

ครูชํานาญการ นางสาววัชราภรณ  

  สายวงค

ตอ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางธมลพรรณ      

  ยอดคํา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเสริมสรางความรูความเขาใจใน

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

อาชีวศึกษา

การสรางบทเรียนออนไลนครบวงจรสูความ

เปนเลิศของผูเรียนและความกาวหนาของ

ครูเชื่อมโยง ว 21 และ PA โดยใชดิจิทัล

แพลตฟอรมเปนเครื่องมือ

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางความ

รอบรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ ป พศ 2564

 สถาบันไอเวิลดฺ

 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding 

Online for Grade 7-9 Teacher( C4T-8)

√ สสวท.

การเสริมสรางความรูความเขาใจใน

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณฯ  สพฐ. สสวท.

ตอ  นางธมลพรรณ      

  ยอดคํา

ครูชํานาญ

การพิเศษ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสาวชลลดา      

 สุภากาวี

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

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัด สพฐ.

 สพฐ.

สถิติพื้นฐานในการวิจัย  ศูนการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเกษตร   

 ศาสตร

อัศจรรยโลกสีคราม  อุทยานวิทยาศาสตร

พระจอมเกลา อ.หวา

กอ จ.ประจวบคีรีขันธ

ระบบนิเวศปาและการอนุรักษ  อุทยานวิทยาศาสตร

พระจอมเกลา อ.หวา

กอ จ.ประจวบคีรีขันธ

 เครือขายและความปลอดภัย √  thaimooc รวมกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครศรีธรรมราช

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสาวชลลดา      

 สุภากาวี

ตอ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 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.)

 กิจกรรมทางวิชาการ √  สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา

 คุณภาพการศึกษาไทย สูการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต

√  สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา

 นายสุระกิตย        

  จันตะวงศ

ตอ ครูชํานาญ

การพิเศษ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูแบบออนไลนสําหรับครูสังกัด สพฐ.

 สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย √  สพฐ.

อาหารลานนา √ กระทรวงการอุดมศึกษา

กลยุทธการบริหารรานคาปลีกอยางมือ √ กระทรวงการอุดมศึกษา

ครูชํานาญการ นางสาวอําพันธ     

  ชุมเชื้อ

ตอ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุวิมล พวงสุยะ19
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงการ

เลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา 

Performance Agreement

 สพฐ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

  สสวท.

ตอ  นางสุวิมล พวงสุยะ ครูชํานาญ

การพิเศษ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

 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

 นางธัญสุตา          

 ณ ลําปาง

20 ครูชํานาญ

การพิเศษ



1270

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ  นางโสภิต ติ๊บกันเงิน ครูชํานาญ

การพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสราง

ความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ว 9 / 2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

 การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ

และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู

ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

√  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน รวมกับ

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

 และ สโมสรลูกเสือ

นครเขลางค

 การอบรมการดําเนินการตามหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว

21/2560)

√  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตา23
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 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

 การอบรมโครงการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทางการศึกษาสูความเปนเลิศ 

(OBEC AWARDS)

√  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตา23
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 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

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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)

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลน และการสอนความ

ปลอดภัยบนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียน

เชิงรก

 สพฐ.โดยความรวมมือ

ของคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร Online Learning Pedagogy 

ตามโครงการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัล

เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1และการสรางหองเรียนออนไลน

 2

 สพฐ.โดยความรวมมือ

ของคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

Coding Online for Grade 7-9 Teacher 

(C4T-8)

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่อ

อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบปด CHULA 

MOOC รอบที่ 2

 กระทรวงวัฒนธรรม

หลักสูตร “Google Classroom” ตาม

โครงการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 สพฐ.โดยความรวมมือ

ของคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ



1276

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร การสรางแฟมสะสมผลงานดวย 

New Google Sites ตามโครงการพัฒนา

ทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ.โดยความรวมมือ

ของคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลนและหองเรียน

หลับดานดวยวิดีโอแบบปฏิสัมพันธ

 สพฐ.โดยความรวมมือ

ของคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร ความปลอดภัยในโลกอนเทอร

เน็ต(Be Internet Awesome) ตาม

โครงการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การสอนออนไลนในยุคโควิด : การใช

แอพพลิเคชั่น (Online)

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต

สถานการณ Covid -19 : ถอดบทเรียน

การปฏิบัติที่เปนเลิศ

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เทคนิคการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิต

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณครูกับวิธีการสรางความสุขในรั้วโรงเรียน  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร การติดตั้ง Google WorkSpace 

for Education ตามโครงการพัฒนา

ทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

Coding Online for Grade 10-12 

Teacher (C4T-9)

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

การอบรมหลักสูตรออนไลนโครงการเปด

โลกทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา สูสังคมแหงการเรียนรู “การ

สอนออนไลนผาน Google Meets and 

Google Drive for Digital Classroom”

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  thaimooc

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ



1279

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมหลักสูตรออนไลนโครงการเปด

โลกทัศนศาสตรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา สูสังคมแหงการเรียนรู “การวัด

ประเมินผลแบบออนไลน”

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

การพัฒนาวิดีโอดวยการสอนแอพพลิเคชั่น  มหาวิทยลัยราชภัฏ

ลําปาง

การวัดประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

การอบรมการพัฒนาตามหลักเกณฑวิทย

ฐานะ ว9(PA)

 สพม.กทม.เขต1

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการใชรถใชถนน ดวย

ระบบการทดสอบทางไกล(online)

 สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย ภายใต

การสนับสนุนของ

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ(สสส.)

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผลกระทบจากการเลนพนัน พนันออนไลน

 ดวยระบบการทดสอบทางไกล(online)

 สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย ภายใต

การสนับสนุนของ

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ(สสส.)

ภัยจากบุหรี่และกลยุทธของบริษัทบุหรี่

และบุหรี่ไฟฟา ดวยระบบการทดสอบ

ทางไกล(online)

 สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย ภายใต

การสนับสนุนของ

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ(สสส.)

24  นายรุงโรจน          

 วรรณาการ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตร 5

 องคประกอบ

√ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางนงนุช ชัยนันตาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ  นายรุงโรจน          

 วรรณาการ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

การเสริมสรางความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding 

Online for Grade 7-9 Teacher (C4T -

8) รหัสหลักสูตร 63025

√ สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

 อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

Coding Online for Grade 10-12 

Teacher (C4T -9) รหัสหลักสูตร 63026

√ สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

การประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล เรื่อง การสังเคราะห

รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา(SAR)และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน

(PERFORMANCE AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษษมัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต1

ครูผรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เรื่องการ

ประชุมผรับผิดชอบโครงการการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการ

เรียนรแบบ Active Learning สพม.ลําปาง

 ลําพูน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

โครงการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อ

การจักการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

หลักสูตร Digital Literacy (IC3)

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจาก

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มาใชบูรณาการ

เพื่อเปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียน

การสอน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

วินัยและจรรยาขาราชการ  Thaimooc

เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมี

ความสุข

 Thai mooc 

กระทรวงการ

อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย 

และนวัฒกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว๙/๒๕๖๔)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2560 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

สิ่งแวดลอมของเรา What (Love) is in air  CHULA MOOC

การสรางบทเรียนออนไลนครบวงจรสูความ

เปนเลิศของผูเรียนและความกาวหนาของ

ครู เชื่อมโยง ว 21 และ PA โดยใชดิจิทัล

แพลตฟอรมเปนเครื่องมือ

 สถาบันไอเวิลด

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผบริหาร นักวิชาการ และ

ครู ในหัวขอแนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลน และการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนในยุค

ปกติใหม:มุมมองของผบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอกสรสรางหองเรียน

ออนไลน1 และการสรางหองเรียนออนไลน2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนในยุค

ปกติใหม:มุมมองของผบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนในยุค

ปกติใหม:มุมมองของผบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเรียนรูรูปแบบสะเต็มศึกษา(STEM 

Education)ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ระบบหมุนเวียนเลือด ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

สงเสริมการรเทาทันสื่อ สารสนเทศ และ

ดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่ออยางสรางสรรค

ในนิติวัฒนธรรม ดวยการเรียนการสอน

ออนไลนระบบเปด CHULA MOOC รอบ

ที2่

 กระทรวงวัฒนธรรม

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการ Good Food For All กินดี อยดี

 การอบรมอาหารที่ลดการเบียดเบียน

สุขภาพจากพืช(cruelty-free 

plant-based diet) ครั้งที2่

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความรทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย  โรงเรียนมาบตาพุดพัน

พิทยาคาร

พื้นฐานการเรียนรภาษาไทย ระดับ

มัธยมศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม จังหวัดลําปาง

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป

การศึกษา 2564

 โรงเรียนบานดอกเขวา

เสริมสรางความรดานประชาธิปไตยผาน

ระบบ(e-learning) โครงการเสริมสราง

ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ตามวิถีรัฐธรรมนูญ

 รัฐสภา

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

แผนดินไหวและภูเขาไฟ  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร  ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ตะพานหิน

ประวัติศาสตรชาติไทย  ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ตะพานหิน

กษัตริยมหาราชของชาติไทย  ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ตะพานหิน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ



1289

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

แหลงอารยธรรม  ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ตะพานหิน

การสรางความรอบรดานผลิตภัณฑสุขภาพ  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหาร

และยา

วันรพี  ศูนยศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอ

ตะพานหิน

วิกฤติการณโควิด19 และผลกระทบ  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ



1290

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

หางไกลอบายมุขสวิถีโพธิสัตวนอย  โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม

การคัดแยกขยะมูลฝอย  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรมมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

กฎหมายในชีวิตประจําวัน เนื่องในวันรพี  ศูนยพัฒนาวิชา

การกลมสาระการ

เรียนรสังคมศึกษาฯ 

จังหวัดสุราษฎรธานี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ



1291

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รเทาทันยาเสพติดใหโทษ  มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

กฎหมายในชีวิตประจําวัน เนื่องในวันรพี  โรงเรียนสบปาบพิทยา

คม

กฎหมายในชีวิตประจําวัน เนื่องในวันรพี  โรงเรียนอนุบาลวัดลูก

แกประชาชนูทิศ

เทิกรพีกฎหมายไทย...ศึกษากาวไกลส

อาเซียน

 โรงเรียนบดินทรเดชา

(สิงห สิงหเสนี)

วันอาเซียน  โรงเรียนวัดโบสถ(บวร

ธรรมกิจวิทยา)จังหวัด

ปทุมธานี

อาเซียน  โรงเรียนปทุมธานี"

นันทมุนีบํารุง"

วันอาเซียน  โรงเรียนวัดลาดชะโต

ตอบปยหาวันอาเซียน  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

จังหวัดชุมพร

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ



1292

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รอบรประวัติศาสตรไทยและประเทศ

อาเซียน

 โรงเรียนวัดดอนกอก

(ลวนประชาสรรค)

เปดโลกอาเซียน  โรงเรียนขามทะเลสอ

วิทยา จังหวัด

นครราชสีมา

รอบรภูมิศาสตรอาเซียน เนื่องในวัน

อาเซียน ASEAN DAY

 โรงเรียนวัดดอนกอก

(ลวนประชาสรรค)

วันอาเซียน  โรงเรียนวัดบานปาก

เหมือง

รอบรเศรษฐศาสตรอาเซียน  โรงเรียนวัดดอนกอก

(ลวนประชาสรรค)

รอบรศาสนาอาเซียน เนื่องในวันอาเซียน 

ASEAN DAY

 โรงเรียนวัดดอนกอก

(ลวนประชาสรรค)

ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  โรงเรียนนครนายก

วิทยาคม

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ



1293

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อาเซียนรวมใจ  กลมเข็มเกียรติยศ

คณะศึกษาศาสตร ใน

สาขาการสอนนาฏย

สังคีตและสขาวิชา

ดนตรีศึกษา
แฟนพันธแทอาเซียน  โรงเรียนเสนา"เสนา

ประสิทธิ์"

ตอบปญหากฎหมายไทย  โรงเรียนเสนา"เสนา

ประสิทธิ์"

รอบร คอาเซียน  โรงเรียนราชวินิต 

นนทบุรี

กฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน  โรงเรียนทาบอ

ความรทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  โรงเรียนทาตะโก

พิทยาคม

ตอบปญหาอาเซียน  โรงเรียนนครระยอง

วิทยาคม(วัดโขดใต)

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ



1294

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เนื่องในวันแมแหงชาติ  เพจครูยงมงศึกษา

อาเซียน เนื่องในกิจกรรมสงเสริมความเปน

เลิศทางวิชาการ

 โรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ปทุมธานี

วันอาเซียน  โรงเรียนบานโปรงเกต

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

จังหวัดนครปฐม

เนื่องในวันรพี  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

จังหวัดนครปฐม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง ในรัชกาลที่ 9

 ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกาา

ตามอัธยาศัยอําเภอหัว

หิน

วันแมแหงชาติ  โรงเรียนบานใหม

สามัคคี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ



1295

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

พระราชประวัติและพระราชการณียกิจ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

วันแมแหงชาติ  โรงเรียนเมืองหลังสวน

ชีวิต สุขภาพและฟาทะลายโจรสูโรคโควิด 

19

 กระทรวงศึกษาธิการ

วันวิสาขบูชา  ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอแม

วาง

การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding 

Online for Teacher Plus: C4T Plus-

Scratch)

√ สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools 

Level 1)

√ สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

 นางสุภาพร เจริญผลตอ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

26



1296

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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)

√ สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

อบรมออนไลนปญญาประดิษฐสําหรับ

โรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for Schools 

Level 3)

สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

การขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธี

จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน

จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2

√ โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ รวมกับ 

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

√ สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

√ สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ



1297

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสัมมนาออนไลน ครั้งที่ 2/2546 เรื่อง 

"R.I.C.H. Learning : นวัตกรรมการเรียนรู

คูความสุข"

 สมาคมครูวิทยาศาสตร

 คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย

การสัมมนาออนไลน ครั้งที่ 4/2546 เรื่อง 

"Fostering skills for the 21 Century 

Through Problem-Solving Based 

Instruction with Productive 

Discussions in Classrooms"

 สมาคมครูวิทยาศาสตร

 คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย

การสัมมนาออนไลน ครั้งที่ 5/2546 เรื่อง 

"สื่อ สสวท. สรางสรรคเพื่อการศึกษา SMT

 ของไทย"

 สมาคมครูวิทยาศาสตร

 คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย

สอนวิทยาศาสตรอยางไรใหสนุก  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ



1298

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กระบวนการสุนทรียสนทนา "ไลฟโคช 

ไลฟคร"ู

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ศัลย - สมอง : วัคซีนทางอารมณ  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ความทาทายในการพัฒนาสมรรถนะครู 4.0

 สูวิทยฐานะแนวใหม

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

POSITIVE MINDSET : พลังชีวิตวิถีใหม  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

Global Englishes Language Teaching 

(การสอนนานาภาษาอังกฤษโลก)

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

Active learning กับงานเขียน ระดับ

ประถมศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

Digital Literacy (IC3)  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ



1299

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Google Classroom  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การสรางแฟมสะสมผลงานดวย New 

Google Sites

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ความปลอดภัยในโลกอินเทอรเน็ต (Be 

Internet Awesome)

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การทํา Data Visualization ดวย Google

 Data Studio

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

Youtube for Teacher  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ



1300

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Digital Marketing  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การติดตั้ง Google Workspace for 

Education

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

IoT เบื้องตน ดวย Node-RED  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต

สถานการณ Covid-19: ถอกบทเรียนการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Online)

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปกร

เทคนิคการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิต (Online)

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปกร

การประเมินโครงการ: แนวคิดสูการพัฒนา

โรงเรียน (Online)

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปกร

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ



1301

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

คุณครูกับวิธีสรางความสุขในรั้วโรงเรียน 

(Online)

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปกร

เทคนิคการใหคําปรึกษาสําหรับเด็กในยุค 

4.0 (Online)

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปกร

จิตวิทยาคนหาตัวตน คน Gen Z ใสใจ

วัฒนธรรม (Online)

 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปกร

Micro Learning การเรียนรูพอดีคํา  ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Online Teaching Tool : เครื่องมือ

สําหรับครูสอนออนไลน

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ



1302

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

A.I. ทางการศึกษา โดยใช Machine 

Learning อยางงายโดยไมตองเขียนโคด

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รูเทาทันสื่ออยางสรางสรรค : การจัดการ

เรียนการสอนสําหรับครู

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

แนะนําการบูรณาการกับการประยุกตใช

สื่อออนไลนกับการเรียนการสอน ในยุค 

COVID-19

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การวัดประเมินผลแบบออนไลน  ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสอนออนไลนผาน Googlr Meets 

and Google Drive for 

DigitalClassroom

 ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(PERFORMANCE AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

สอนออนไลนอยางไรให Smart ในยุค 

Next Normal

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง 

"การวิจัยในชั้นเรียน (CAR: Classroom 

Action Research)"

 โรงเรียนหนองรี

ประชานิมิต สพม.8

"ผาน" การทดสอบความรูในระบบออนไลน

 เรื่อง สถิติพื้นฐานในการวิจัย

 ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อําเภอ

ดอนพุด

ผานการอบรมออนไลน และผานการ

ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนใน

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รวมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม

บูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชาชว

โรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว

 เพจครูยุงมุงศึกษา

ไดเขารวมการทดสอบวัดความรูออนไลน 

ผานเกณฑการประเมิน 93% เนื่องใน

กิจกรรมสัปดาหอาเซียน ปการศึกษา 2565

 โรงเรียนบึงศรีราชา

พิทยาคม สพม.ชลบุรี 

ระยอง

ผานการทดสอบวัดความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

และวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู ว9/2564 ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบวัดความรูดวยระบบ

ออนไลน เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

เนื่องในวันรพี ประจําป 2564

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม สพม.ลําปาง

 ลําพูน

พิธีจุดอาสาฬหประทีป เจริญพุทธมนต นั่ง

สมาธิ และฉลองชัย สวดธรรมจักรออนไลน

 ผาน ZOOM เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

ไดเขารวมกิจกรรมตอบคําถามเนื่องในวัน

ผาผูกคอลูกเสือ - Scout Scarf Day

 สโมสรลูกเสือราชาธิ

วาส รวมกับ 

Messengers of 

Peace Thailand

ไดอธิษฐานจิต "งดเหลาเขาพรรษา" 

ประจําป พ.ศ. 2564

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 3

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ตอ
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  (1)    

 หลัก   
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวพัชรินทร     

 อินสะอาด

ครูชํานาญ

การพิเศษ

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

 เพจเรียนรูไมสิ้นสุด

27 นายเจนวิทย          

 เลิศหิรัญปริยกร

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

การเสริมสรางความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

√ โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

28 นายอนุเทพ           

 ชาประดิษฐ

รอง

ผูอํานวยการ

การเสริมสรางความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

√ โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

29 นายธเนศร กามาด รอง

ผูอํานวยการ

การเสริมสรางความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

√ โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

30 นายพันธ เหลาพล ครู ทรัพยากรดิน  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายพันธ เหลาพล ครู การเสริมสรางความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

31 นายสมเกียรติ        

  ขาวสมบูรณ

ครู การเสริมสรางความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การเสริมสรางความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิตัล  มหาวิทยาลัยเกษตร    

 ศาสตร

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูยุค

สรางสรรค

 thaimooc รวมกับ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครือขายและความปลอดภัย  thaimooc รวมกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครศรีธรรมราช

ครูนายสุระกิตย         

  จันตะวงค

32
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การศึกษา
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ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T 

Plus-Python รุนที่ 2)

 สสวท.

การเขียนโปรแกรมภาษา Pyhon (C4T 

Plus-Python)

 สสวท.

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 (รุน3)

 สสวท.รวมกับ สพฐ.

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 (รุน

ที่ 3)

 สสวท. รวมกับ สพฐ.

อบรมครูสาระเทคโนโลยี(ออกแบบและ

เทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 สสวท.

การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 

สาระการเรียนรู :เทคโนโลยี

 ม.ราชภัฎลําปาง 

รวมกับ สสวท.

ครูนายสุระกิตย         

  จันตะวงค

ตอ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนํา 

โครงงานหองเรียนคุณธรรม ประจําป

การศึกษา 2564

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

วินัยและจรรยาขาราชการ   ุ	ThaiMooc รวมกับ 

สํานักงาน ก.พ.และ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร

มาธิราช

การบริหารงานภาครัฐ  ThaiMooc รวมกับ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับสังกัด

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.

33 นายคงฤทธิ์ กสิชีวิน ครู การเสริมสรางความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ครูนายสุระกิตย         

  จันตะวงค

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

34 นายสราวุฒิ คําวัน ครู การเสริมสรางความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การประยุกตใช google sheet เพื่อ

วิเคราะห swot ขององคกร

 GEG APAC 

THAILAND

สรางแบบทดสอบ Google form เพื่อการ

รายงานผลสัมฤทธิ์ดวย Google Data 

Studio

 GEG APAC 

THAILAND

ยลศิลปะเมืองทิพย Google Arts& 

Culture

 GEG APAC 

THAILAND

เรียนรูเทาทันโลกออนไลนดวย Be 

Internet Awesome

 GEG APAC 

THAILAND

ระบบสืบคนเกียรติบัตร จากคลังออนไลน 

ดวย google Apps Script

 GEG APAC 

THAILAND

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

ครูนายสมบัติ อัศวสัย35
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(6) 
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดเเละประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ.

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

การเสริมสรางความรูความเขาใจ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

 สพฐ.

36 นายราเชนทร         

 ปาละจะเร

ครู หลักสูตร "Digital Litaracy (IC3)"  สํานักคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

ครูนายสมบัติ อัศวสัยตอ
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่

เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในหองเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา (แบบผสมสื่อออนไลน)

 TrainKru

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 รหัส

 63025

 สสวท

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธี

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงการพัฒนางาน

 สพม.กรุงเทพ เขต 1

Youtube for Teacher  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครูนายราเชนทร         

 ปาละจะเร

ตอ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Google Classroom  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ความปลอดภัยในโลกอินเตอรเน็ต (Be 

Internet Awesome)

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสราง

ความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธิการ

ประเมินตําแหนงขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ

 สพฐ

ครูนายราเชนทร         

 ปาละจะเร

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

สอนออนไลนอยางไรให Smart ยุค Next 

Normal

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

การสรางบทเรียนออนไลนครบวงจรสูความ

เปนเลิศของผูเรียนและความกาวหนาของ

ครูเชื่อมโยง ว21 และ PA โดยใชดิจิทัล

แพลทฟอรมเปนเครื่องมือ

 สถาบันไอเวิลด

IC3 GS5- Windows 10 and Office 

2016 (ไทย)

 LearnKey

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู

 สพฐ.

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ การ

สรางหองเรียนออนไลน 2

 สพฐ.

ครูนายราเชนทร         

 ปาละจะเร

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และ การวัดและ

ประเมินผลสําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ.

เทคนิคและวิธีสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และ หองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สพฐ.

Growth & Good Mindset พัฒนา

เยาวชนอยางไรใหมี Mindset แหง

ความสําเร็จ

 ศูนยพัฒนาคุณธรรม

จังหวัดอางทอง

เรื่อง EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล  สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา

37 นายภูมิสิทธิ์          

  กุสลานุภาพ

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ครูนายราเชนทร         

 ปาละจะเร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564X

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ การสราง

ขอสอบดวย Google Forms

 สํานักงานบริหารคณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานค

รินทร วิทยาเขต

ปตตานี และ GEG 

Pattani

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนายยุติวิชญ เทอกตา38
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เรื่อง สงไดสบายกระเปา Online Training

 for Middle School Mathematics 

Teachers: Delivery with tiny cost

 สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(สสวท.)

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่อง คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน Online

 Training for High School 

Mathematics Teachers: Mathematics 

in Daily Life

 สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

39 นายพิเชฏฐ ชัยยัง ครู การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ครูนายยุติวิชญ เทอกตาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความปลอดภัยในโลกอินเทอรเน็ต  คณะกรรมการ

การศึกษาอาชีวศึกษา

ความกตัญู สรางคนดีสูสังคม  บริษัทสตารพิช

เยาวชน กูภัย COVID-19  บริษัทสตารฟต

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลน

 คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสรางหองเรียนออนไลน  คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน

 คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน  คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

40 นายทัศนัย            

  ตะเขื่อนแกว

ครู การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลน

 สพฐ

ครูนายพิเชฏฐ ชัยยังตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายทัศนัย            

  ตะเขื่อนแกว

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564X

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6Coding Online for Grade 10-

12Teacher (C4T – 9)

 สพฐ. และสถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

หลักสูตร GOOGLE CLASSROOM  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การสรางแฟมสะสมผลงานดวย NEW 

GOOGLE SITES

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครูนายจรัญ              

 ปญญาดิบวงค

41
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สูตร
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   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความปลอดภัยในโลกอินเทอรเน็ต (Be 

Internet Awesome)

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

 สพฐ. และสถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(PERFORMANCE AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

ครูนายจรัญ              

 ปญญาดิบวงค

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับ มูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

ธรรมวิภาค  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

พลังครูไทยวิถีใหม ฉลาดรูเทาทันดิจิทัล  สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา

ครูนายจรัญ              

 ปญญาดิบวงค

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

จุดบนดวงอาทิตย (sunspot)  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ศิลปะและภาพราง  วิทยาลัยเทคนิคหลวง

พอคูณ ปริสุทฺโธ

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ศิลปศึกษา : ศิลปนเอกของโลก  เพจความรูไมมีหมด

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การ

ออกแบบและเทคโนโลย)ี ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1

 สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนํา 

โครงงานหองเรียนคุณธรรม ปการศึกษา 

2564



ครูนายจรัญ              

 ปญญาดิบวงค

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

42 นายกฤษดาลักษณ 

มะโนวงค

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนํา 

โครงงานหองเรียนคุณธรรม ประจําป

การศึกษา 2564 ตามโครงการการพัฒนา

โครงงานหองเรียนคุณธรรม โรงเรียนสบ

ปราบพิทยาคม

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทาการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(PERFORMANCE AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

ครูนางสาวสมกร        

  เขื่อนแกว

43
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วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
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การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสมกร        

 เขื่อนแกว

ครู หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว

9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

44 นางเมธาวี             

 ขาวสมบูรณ

ครู หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว

9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

45 นางพยอม ศิริบุญ ครู หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

   (ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

46 นางสายทิพย         

  วรรณาการ

ครู การเสริมสรางความรูความเขาใจใน

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

47 นางสาวละเอียด 

ทะนันชัย

ครู การเสริมสรางความรูความเขาใจใน

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร

การลดความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและ

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

 สพฐ. รวมกับมูลนิธิศุภ

นิมิตแหงประเทศไทย

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding Online 

for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) รหัส 

63025

 สพฐ. รวมกับสถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 Coding Online 

for Grade 10-12 Teacher (CT4-9)

 สพฐ. รวมกับสถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 Coding Online 

for Grade 7-9 Teacher (CT4-8)

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางธัญสุตา           

 ณ ลําปาง

48
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สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของ

ครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 รายวิชาวิทยาการคํานวณ (รหัส

หลักสูตร 63038) ผานกระบวนการ PLC 

ในระบบออนไลน

 ฝายอํานวยการ

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีรวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

การเรียนการสอนออนไลนตามเกณฑการ

วัดผลในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

Coding Online Grade 10-12 Teacher 

(C4T-9) รหัส 63026

 สพฐ. รวมกับ สถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูนางธัญสุตา           

 ณ ลําปาง

ตอ
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  (1)    
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สูตร
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ประเมินผล
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การใชสื่อ

เทคโนโลยี
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การศึกษา
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วิชาชีพ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การสรางบทเรียนออนไลนครบวงจรสูความ

เปนเลิศของผูเรียนและความกาวหนาของ

ครูเชื่อมโยง ว21 และ PA โดยใชดิจิทัล

แพลตฟอรมเปนเครื่องมือ

 สถาบันไอเวิลด

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารดานอาชีพในศตวรรษที่ 21 จํานวน 

2 หลักสูตร (เกีวรติบัตรจะไดรับการอนุมัติ

ภายในเดือนกันยายน 2564)

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางธัญสุตา           

 ณ ลําปาง

ตอ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

49 นางแสงจันทร        

 โกมลเมนะ

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

50 นางสาวทัศนีย ลินพล ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อการ

สอน "Google workspace admin 

console"

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลเพื่อการ

สอน "youtbe for teacherube for tea

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครูนางสาวปาณิสรา    

 ใจเรือน

51
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  (1)    

 หลัก   
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การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   
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ประเมินผล
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัล เพื่อการ

สอน หลักสูตร “Data Visualization ดวย

 Data Suudio”

 สํานักงานกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนํา 

โครงงานหองเรียนคุณธรรม ประจําป

การศึกษา 2564

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ครูนางสาวปาณิสรา    

 ใจเรือน

ตอ
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

52 นางสาวดารุณี       

 คํานวล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

53 นายประยุทธ สีเที่ยง พนักงาน

ราชการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

เขารวมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.

ครูอัตราจางนางสาวสายพิน      

  ตะมาสี

54
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมประชุมเสวนาและรับฟงความ

คิดเห็น เรื่องคุณภาพการศึกษาไทยสูการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต

 สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา

เปนผูขับเคลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นักเรียนแกนนํา โครงงานหองเรียน

คุณธรรม ประจําปการศึกษา 2564 ตาม

โครงการพัฒนาโครงงานหองเรียนคุณธรรม

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน

แกนนํา โครงงานหองเรียนคุณธรรม 

ประจําปการศึกษา 2564 ตามโครงการ

พัฒนาโครงงานหองเรียนคุณธรรม

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ผานการทดสอบออนไลน หัวขอ พื้นฐาน

การเรียนรูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

รอยละ 60

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

ครูอัตราจางนางสาวสายพิน      

  ตะมาสี

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

55 นายณัฐพงศ          

  เรือนปานันท

ครูอัตราจาง เขารวมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

56 นายธรรมนูญ         

 ยะคําปลูก

ครูอัตราจาง เขารวมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

57 นางสาวณัฐริกา      

  คันชิง

ครูอัตราจาง เขารวมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม

58 นางสาววชิราภรณ ครูอัตราจาง เขารวมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ว9/2564)

 โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ธุรการนางนุชจรินทร 

ปญญาดิบวงค

59
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กับการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน
√ ส.บ.ม.ท.

8.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับ

ครูสังกัดสพฐ จํานวน 15 ชั่วโมง

√ สพฐ.

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

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายสุมล  สัญญเดชตอ

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายวิชิต อินนันไชย2
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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วัดผล
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับ

ครูสังกัดสพฐ จํานวน 15 ชั่วโมง

√ สพฐ.

12.ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิตัล

(ออนไลน)
√ ม.เกษตรศาสตร

13.การทดสอบวัดความรูพื้นฐานระบบ

ออนไลน วันอาสาฬหบุชาและวันเขาพรรษา
√ ม.มกุฏราชวิทยาลัย

กาฬสินธ

14.การทดสอบวัดความรูพื้นฐานระบบ

ออนไลน วันภาษาไทยแหงชาติ
√ ม.มกุฏราชวิทยาลัย

กาฬสินธ

1 การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูบริหารสถานศึกษา ตําแหนง รอง ผอ. ที่

ไดรับแตงตั้งประจําป 2563

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

2 งานสัมมนาออนไลน ครั้งที่ 

2/2564R.I.C.H Learning: นวัตกรรมการ

เรียนรูคูความสุข

√ สมาคมครูวิทยาศาสตร

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายวิชิต อินนันไชยตอ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

7. การอบรมออนไลนบทเรียนธรรมาภิ

บาลขอมูลสําหรับผูบริหารองคกรรัฐ(20 มค

 64)

√ สถาบันพัฒนา

บุคลากรภาครัฐดิจิทัล

8. การอบรมออนไลนบทเรียนแนวทาง

และแนวปฏิบัติการ เปดเผยขอมูลของ

ภาครัฐ

√ สถาบันพัฒนา

บุคลากรภาครัฐดิจิทัล

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางฐิตารฎาฏ        

 อมรสิริหิรัญ

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางฐิตารฎาฏ        

 อมรสิริหิรัญ

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

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

5 การอบรมออนไลนเรื่อง พัฒนาผูเรียนให

เปนเด็กเกง และดี
√ ชมรมพุทธศาสตรสากล

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนางสาววรัชยา       

  ดวงคํา

4

ครูนายวิแทน            

  ปวกพรมมา

5
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วิชาชีพ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายวิแทน            

  ปวกพรมมา

ครู 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

4. ผานการอบรมพัฒนาเพื่อสงผลงาน

รางวัลอันทรงคุณคา สพฐ (OBEC 

AWARDS)

√ สพม ลําปาง ลําพูน

5. รวมกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติที่

เปนเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตถกรรม

ในระบบออนไลน ปกศ 2563 (9 เมย 64)

√ สพม ลําปาง ลําพูน

ครูนายเอกชัย จันทรตา6



1342

  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  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

3. 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

9 นายวิทยา ตะนางอย ครู 1.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการรวมมือ

กับร.ร.เครือขายขยายผลองคความรูทาง

วิชาการและการจัดการเรียนการสอน สู 

ร.ร.ม.ปลาย สังกัด สพฐ.ในจ.ลําปาง

√ รร.ลําปางกัลยาณี รวม

กับร.ร.มหิดลวิทยา

นุสรณ

ครูนางสาวเสาวนิต      

   ปงกาวงศ

7

ครูอัตราจางนางสาวอรพรรณ    

  มหาวัน

8



1343

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใช

กระบวนการ GPAS 5 steps ไปพัฒนา

วิทยฐานะ

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ

ครูนายวิทยา ตะนางอยตอ

ครูนางสาวกมลวรรณ   

 ปญญาคํา

10
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.อบรมออนไลน การนํานวัตกรรมการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูแบบActive 

Learningดวยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิง

ระบบกระบวนการ GPAS 5 steps ไป

พัฒนาวิทยฐานะ

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ

5.โครงการสงเสริมสถานศึกษาและความ

รวมมือกับ ร.ร.เพื่อสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกภายใตสถานการณ covid19

ประจําปงปม.2564

√

6. เสริมสรางพัฒนาวินัยคุณธรรม

จริยธรรมและการปรับฐานความคิด การ

แยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม  20 มีค 2564

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวกมลวรรณ   

 ปญญาคํา

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใช

กระบวนการ GPAS 5 steps ไปพัฒนา

วิทยฐานะ (19 กพ 2564)

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ

4.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูน.ส.เสาวลักษณ      

  ไชยมงคล

11
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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 

21/2560)

√ สพม.ลําปาง ลําพูน

4.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

13 น.ส.จุฬาทิพย         

 ทิพยศรีบุตร

ครู 1 การอบรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นสูง 

(S.S.A.T.C)
√ สํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ

ครูนางพิทยาภรณ       

 ทารัตน

12
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

15 นายเกรียงศักดิ์       

 จิตจักร

ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูอัตราจางนางสาวปริฉัตร       

   จิโนปง

14

ครูน.ส.จุฬาทิพย         

 ทิพยศรีบุตร

ตอ
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายเกรียงศักดิ์       

 จิตจักร

ครู 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

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

19 นางมนฑิรา เจดียปน ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนางจารุณี    เทพทอง18

ครูนางธิดารัตน ศรีชัย

ตัน

16

ครูนางพิศสุดา   มาปลูก17
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วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

21 นางศรีวรรณ เทพวงศ ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

นางมนฑิรา เจดียปนตอ ครู

ครูนางสาวพจนารถ     

 ยศทะนะ

20
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางศรีวรรณ เทพวงศ ครู 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

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

25 นางสาวชุติกาญจน  

  ซองเงิน

ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนายวงศพัทธ         

   เทพวาลย

23

ครูนางนงเยาว           

 ชาประดิษฐ

22

ครูนายพนัชกร           

  ไชยานนท

24
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวชุติกาญจน  

  ซองเงิน

ครู 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

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

28 นายประเทือง ภูเขียว ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนายนพพร ชัยนันตา27

ครูนายปยะดนัย วิเคียน26
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ในวิชาชีพ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายประเทือง ภูเขียว 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

32 น.ส.จันทรัสม         

 สัตตรัตนขจร

ครู 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูน.ส.นิภาวรรณ ฝนอุด31

ครูนางสุกัลยา ศิรินอย30

ครูนายอาริน เขื่อนแกว29
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ น.ส.จันทรัสม         

 สัตตรัตนขจร

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 การประกวดผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ

(Best Practice)
√ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูน.ส.ธมลวรรณ       

  ใจคําวัง

35

ครูนางธัญภา   อุนลื้อ33

ครูอัตราจางน.ส.ประภัสสร       

     จิโนปง

34
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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.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

ครูนายอรรถพล   ปนคํา39

ครูอัตราจางน.ส.ณัฏฐธิดา  ศรีธิ38

ครูนางเครือวัลย         

    สุริยะวรรณ

37

ครูวาที่ รต.เฉลิมพันธ   

 แกวประเสริฐ

36
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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.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

ครูอัตราจางนายเจตน แสนชัย43

ครูนางอรุณี              

    อภิรักษโยธิน

40

ครูอัตราจางน.ส.จรรญารัตน      

 แกวเฟย

42

ครูนางรุงทิพย   รินพล41
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การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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.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

ครูนายธีระพันธ         

  ปงกาวงศ

47

ครูนางสาวพวงผกา     

  คันธรัตน

45

ครูนายสุเมธ    เทพทอง44

ครูอัตราจางน.ส.สุทธิวรรณ       

     ณ นคร

46
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(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

3.การขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาวะวัยรุน √ สสจ.ลําปาง

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

3.การสรางความเขาใจการดําเนินการพื้นที่

ตนแบบระบบดูแลชวยเหลิอนักเรียน
√ สพฐ.

1.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื่อขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา
√ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม

ครูนายนิรันดร           

  เลิศนิรันดรสกุล

49

ครูนางอัมวรรณ         

  กนกกังวานโรจน

48

ครูนายพงษสวัสดิ์  สวัสดี50
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วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายพงษสวัสดิ์  สวัสดี ครู 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

ครูน.ส.จันทรานี         

 แกวประเสริฐ

51
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  (4)    
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เทคโนโลยี
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(6) 
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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ในวิชาชีพ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1 การพัฒนาตนเองตามหลักสูร"จิตวิทยา

การเรียนการสอน"
√ สพม 41

2 การอบรมออนไลนเรื่องจิตวิทยาสําหรับ

การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม
√ ศูนยการศึกษา

ครูอัตราจางนางสาวบูรยา         

 แกนแกว

61
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

1 นายกัมพล   ธิติกร ผูอํานวยการ

โรงเรียน
การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)

 โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

เสริมสรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

เพื่อความปลอดภัย


สพม. ลําปาง ลําพูน

การพัฒนาศึกยภาพผูบริหารสถานศึกษา  สพม. ลําปาง ลําพูน

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตําแหนงรองผูอํานวยการ

สถานศึกษา


สพฐ.

สงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการ

จัดการเรียนรูแบบ Active Learning


สพม. ลําปาง ลําพูน

การทดสอบวัดความรูการลูกเสือไทยดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส ประจําป 2564


โรงเรียนทานัสมฤทธิ์

วิทยา

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นายนิกร   ใจไหว2
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่อ

ยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม

 กระทรวงวัฒนธรรม

Listening and speaking for 

communication

 มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการเรียนการสอนออนไลน

ยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการ และครู ในหัวขอ

การสงเสริมศักยภาพแหงการเรียนรู

ดวยสื่อวีดีโอออนไลน และ หองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ รวมกับ 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

4 นายประเสริฐ  สืบสม ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

ครูนางสาวดวงพร       

  สมจันทรตา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายประเสริฐ  สืบสม ครู ความรูเกี่ยวกับอาเซียน เนื่องในวันกิจกรรม

 "วันอาเซียน" ประจําปการศึกษา 2564

 โรงเรียนหนองโดน

วิทยา

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

อบรมออนไลน การประกันคุณภาพ

การศึกษา
 สพม. ลําปาง ลําพูน

เขารวมและนําลูกเสือโรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา ถวายราชสดุดี  ณ คาย

ลูกเสือจังหวัดลําปาง



สพม. ลําปาง ลําพูน

อบรมออนไลน เตรียมความพรอมรับการ

ประเมิน PISA 2021


สพม. ลําปาง ลําพูน

อบรมออนไลน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ไวรัสโคโรนา


สพม. ลําปาง ลําพูน

Basic Abbreviation  สพม. ลําปาง ลําพูน

การดําเนินการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา


สพม. ลําปาง ลําพูน

ครูนายรัชณพงษ        

  อุฬารโชค

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รวมกิจกรรมทางวิยาศาสตร  ม.ราชภัฎเพชรบูรณ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน

การศึกษา


วิทยาลัยสารพัดชางศรี

สะเกษ

วิทยากรอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด  โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

การคัดแยกขยะมูลฝอย  ศูนยวิทยาศาสตร และ

วันธรรมเพื่อการศึกษา

รอยเอ็ด

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  กศน.จ.สมุทรสาคร

กิจกรรมสงเสริมการอาน  กศน.อ.บางแพ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูแบบออนไลน

 สพฐ.

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

อบรมการใช Program ขอสอบระบบ 
Online


โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย

ครูนางสาวอังคณา  

ปนตาเทพ

6

ครูนายรัชณพงษ        

  อุฬารโชค

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

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเรียนออนไลนตามเกณฑการวัดผลใน

รายวิชา จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน (10 

ชั่วโมงการเรียนรู โดย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม)



มหาวิทยาลัย  เชียงใหม

ประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ดวยระบบ online กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

√ สมาคมวิทยากร

ลูกเสือบุรีรัมย

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

หลักสูตรสําหรับครู การทําผลงานเพื่อ

เลื่อนหรือมีวิทยฐานะ วันที่ 1 พฤษภาคม 

2564

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูนางสาวอังคณา  

ปนตาเทพ

ตอ



1371

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Thai MOOC แพลตฟอรมเพื่อการเรียนรู

ออนไลนตลอดชีวิต / กระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

     อบรมหัวขอ "จิตวิทยากับ

ชีวิตประจําวัน (10 ชั่วโมงการเรียนรู) วันที่

 4 พฤษภาคม 2564

√ มหาวิทยาลัย เชียงใหม

ทดสอบออนไลน หลักสูตร "Active 

Learning สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21"   

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1
อบรมออนไลน หลักสูตรสงเสริมการรูเทา

ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง 

และใชสื่ออยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม

 ดวยการเรียนการสอนออนไลนระบบเปด 

CHULA MOOC  รอบที่ 2  วันที่ 30

มิถุนายน 2564

√ √ กระทรวงวัฒนธรรม

ครูนางสาวอังคณา  

ปนตาเทพ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพี่

เลี้ยง ในยุค New Normal จํานวน 6 

ชั่วโมง เรื่อง การวัดประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน  วันที่ 3 กรกฎาคม

 2564

√ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏ

ลําปาง

การแตงกายงามตามแบบไทย เนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2564  วันที่ 

17 กรกฎาคม 2564

√ โรงเรียนกรรณสูต

ศึกษาลัย จังหวัด

สุพรรณบุรี

รวมกิจกรรม "วันภาษาไทยแหงชาติ"เนื่อง

ในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2564  

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

√ วิทยาลัยเทคนิคดอน

เมือง

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

อบรมขยายองคความรูทางดานคณิตศาสตร

 และวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 ของโรงเรียน

ขยายผลกับโรงเรียนเครือขาย



โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูนางสาวธิดา  ใจตรง7

ครูนางสาวอังคณา  

ปนตาเทพ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เปนวิทยากรเชิงปฏิบัติการสรางขอสอบ

ออนไลน ผาน flip.21
  

โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

เขารับการประเมิน การตรวจขั้น 5 ขั้นการ

ปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับ

เครื่องหมายวูดแบดจ 2 ทอน 

สพม.ลําปางลําพูน 

โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม และสโมสร

ลูกเสือนครเขลางค

การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรูขั้น

สูง S.S.A.T.C 

สพม.ลําปางลําพูน 

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

 และสโมสรลูกเสือนคร

เขลางค

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนสรุป

บทเรียน การพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา 
สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดลําปาง

ครูนางสาวธิดา  ใจตรงตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

อบรมการใชโปรแกรม ขอสอบระบบ 

Online (Flip21)

  สหวิทยาเขตบุญวาทย

อบรมขยายองคความรูทางดานคณิตศาสตร

 และวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2 ของโรงเรียน

ขยายผลกับโรงเรียนเครือขาย

 โรงเรียนลําปางกัลยาณี

เปนวิทยากรเชิงปฏิบัติการสรางขอสอบ

ออนไลน ผาน flip.21

   โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

ครูนางสาวธิดา  ใจตรงตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวธิดา  ใจตรง ครู เขารับการประเมิน การตรวจขั้น 5 ขั้นการ

ปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับ

เครื่องหมายวูดแบดจ 2 ทอน

 สพม.ลําปางลําพูน 

โรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม และสโมสร

ลูกเสือนครเขลางค

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

อบรมความรูการจัดการศึกษาเรียนรวม

สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น

 สพท.เชียงใหมเขต3

อบรมออนไลน OBEC หัวขอ แนวทางการ

พัฒนาการเรียนออนไลนและการสอน

ความปลอดภัยบนโลกอินเทอรเน็ตเชิงรุก

  สพฐ.

อบรมออนไลน OBEC หัวขอ การสราง

หองเรียนออนไลน1,2

  สพฐ.

ครูนางศุภราพร          

  ชัยวิลยศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน OBEC หัวขอ เทคนิคและ

วิธีการการสอนออนไลนแบบมีปฎิสัมพันธ

และหอวเรียนออนไลน โดยใชโครงงานเปน

งาน

  สพฐ.

อบรมออนไลน OBEC หัวขอ การจัด

กิจกรรมการเรียนออนไลน

  สพฐ.

อบรมออนไลน OBEC หัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน

 สพฐ.

การจัดกิจกรรมสะกดรอย สําหรับลูกเสือ

สามัญรุนใหญ

 สพม.สระแกว

The English for Beginners Test  CERTIFICATE OF 

BANLAMLING 

SCHOOL

ครูนางศุภราพร          

  ชัยวิลยศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจาสุทิดา พัชรสุทาพิมลักษณ พระบรม

ราชินี

 กศน.อําเภอดอนพุด

การพัฒนาบุคลิกภาพคนทํางาน  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมรอยเอ็ด

ทดสอบความรู เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก 

2564

 กองพัฒนานักศึกษา ม.

ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

ทดสอบความรู วันสุนทรภู  กศน.อําเภอสอยดาว 

จ.จันทบุรี

พัฒนาตนเองเนื่องในวันตอตานยาเสพติด 

ประจําป 2564

 ร.ร.วัดลาดชะโด

วันตอตานยาเสพติดโลก  ร.ร.พระยาประเสริฐสุ

นทราศัย

ครูนางศุภราพร          

  ชัยวิลยศ

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรมในโลกไซเบอร  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมรอยเอ็ด

อบรมการเขียนกลอน ตามรอยสุนทรภู  ชมรมคนรักษ

ภาษาไทยในกาพย

กลอน

ผานการประเมินระดับดีเยี่ยมในวัน

สถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ

 ร.ร.ประชาสมาสัย 

ฝายมัธยม

สมาชิกของสมาพันธองคกรวิชาชีพครูไทย

ประเภทบุคคล

 ส.อ.ท.

"แตงกายตามแบบไทย"  ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย 

จ.สุพรรณบุรี

"เพศวิถีศึกษา"  กศน.เขตปอมปราม

ศัตรูฝาย

ทดสอบความรูทางการอานและการเรียน

ภาษาไทย

 ร.ร.ทาเรือ"นิตยานุกุล"

ครูนางศุภราพร          

  ชัยวิลยศ

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูภาษาไทยขั้นสูงสําหรับครูภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาไทย ม.

ราชภัฏลําปาง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

การคิดขั้นสูง

 สพท.กทม.

"จิตสาธารณะ รวมอาสาทําความดี"  ศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย วัดบางหญา

แพรก

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู  สพฐ.

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

วิทยากรอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

10 นางสุวิมล เติงจันตะ ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

ครูนางอรุณศรี           

 สงวนศักดิ์

9

ครูนางศุภราพร          

  ชัยวิลยศ

ตอ



1380

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

การประชุมชี้แจงและการดําเนินงานบูรณา

การฯ(ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ., โรงเรียน

วิถีพุทธ, โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ

เกียรติฯ,โครงการปฏิรูปการเรียนการสอน

วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยการ

เรียนรูที่มีสติสมาธิเปนฐาน, หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการเรียน

ประวัติศาสตร) และการใชกระบวนการ 

PLC เพื่อพัฒนางานคุณธรรมสําหรับครูใน

เขตพื้นที่



สพม. ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวธัญญารัตน  

  เลาเงิน

11



1381

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ศักยภาพครูผูจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิต


สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดลําปาง 

รวมกับองคกร

สาธารณประโยชน

จังหวัดลําปาง

สิ่งแวดลอมเรื่องของเรา  chalamooc

ครูนางสาวธัญญารัตน  

  เลาเงิน

ตอ



1382

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวธัญญารัตน  

  เลาเงิน

ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ " เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน


สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย



1383

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวธัญญารัตน  

  เลาเงิน

ครู "การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน

และการวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย



1384

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ


สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และการใช

สื่ออยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวย

การเรียนการสอนออนไลนระบบเปด 

chulamooc รอบที่ 2



กระทรวงวัฒนธรรม

ครูนางสาวธัญญารัตน  

  เลาเงิน

ตอ



1385

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวธัญญารัตน  

  เลาเงิน

ครู แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรสําหรับครู


คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

12 นางชุดากร  กสิรักษ ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

รวมกิจกรรมสงเสริมการอานออนไลน 

"อาเซียน หรรษา" ของหองสมุดประชาชน 

"เฉลิมราชกุมารี"

  ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

บางแพ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

    สํานักงาน กศน.

จังหวัดสมุทรสาคร

ครูนางกนกพร           

  เรือนจันทร

13



1386

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางกนกพร           

  เรือนจันทร

ครู การประเมินผลความรูดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส คําศัพทภาษาอังกฤษ ชื่อ

เมนูอาหารไทย

 โรงเรียนบานหนองน้ํา

ขุน อําเภอปะคํา 

จังหวัดบุรีรัมย

14 นายชัยญานุวัฒน    

  แหลมมาก

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

การพัฒนาวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนดวย

แอปพลิเคชั้น Kine master (6 ชั่งโมง)

 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การวัดประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน (6 ชั่งโมง)

 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การทดสอบความรูเรื่องการลูกเสือไทย 

ดวยระบบออนไลน

 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์

วิทยา

ครูนางมินตรา           

 ปอกเครือ

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

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน และหองเรียก

ลับดานดวยวิดีโอปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

หลักสูตร “Active Learning สูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21”

 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต

 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล (Conference)เรื่องการ

สังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา(Sar)และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา

 สพม ลปลพ.

16 นางสาวดวงใจ ผัดวัง ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

17 นางเยาวณีย  จิตต

จริง

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

ครูนางมินตรา           

 ปอกเครือ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

18 นางดาวเรือง          

  ศรีจําปา

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

19 นายสิทธิชัย           

 บัตรพิมพ

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

Google Meet สําหรับการประชุมและ

จัดการเรียนการสอนออนไลน

ในศตวรรษที่ 21

 

ทักษะดาน Digital Literacy 

การสรางหองเรียนออนไลน ดวย Google 

Classroom

 

รวมกิจกรรมศูนยดิจิทัลชุมชน 

หลักสูตร Digital Literacy 

กิจกรรม”ถามมา ตอบไว ทองไปใน

อาเซียน”



ครูนางกาญจนา         

    อินวิจิตต

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูความเขาใจ ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เนื่องในวันอาเซียน 

ป ํ ป 2564



กิจกรรม”ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี” เนื่องในสัปดาหวิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2564



21 นายกิตติรัตน         

  ศรีจําปา

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

22 นายนวพล  วงศนัน

ตา

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

ครูนางกาญจนา         

    อินวิจิตต

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยความรวมมือของ

หนวยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครูใน

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

23 นางรัชนี  อุปนันท ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

ครูนายนวพล  วงศนัน

ตา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมวันวิทยาศาตรแหงชาติประจําป 

2564

 โรงเรียนวัดสวาง 

สํานักงานเขตพื้นที่

การประถมศึกษา

ศึกษาอางทอง

การใชงานแอพพลิเคชั่น เพื่อการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน

 วิทยาลัยเทคนิคหลวง

พอคูณ ปริสุทโธ 

สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ  5

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

ความรูเกี่ยวกับอาเซียน เนื่องในวันกิจกรรม

 "วันอาเซียน" ประจําปการศึกษา 2564

 โรงเรียนหนองโดน

วิทยา

25 นางวันทนา  ศรีสวัสดิ์ ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

ครูนางรัชนี  อุปนันทตอ

ครูนางอมรพรรณ       

   สืบสม

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

ความรูเกี่ยวกับ 10 ประโยชนของกาแฟ  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย

ระบบ Online กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 สมาคมวิทยากร

ลูกเสือบุรีรัมย

หลักสูตร Active Learning สูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21

 สพป.ฉะเชิงเทรา 

เขต 1

การรับมือกับปญหาการถูกกลั่นแกลงทาง

ออนไลนจากโครงการพัฒนาทักษาการ

รับมือกับปญหากลั่นแกลงกันทางออนไลน

มีความรูในการปองกันและชวยเหลือผูที่ถูก

กลั่นแกลงรังแกในโรงเรียน

 สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจ

ดิจิทัล (depa)

ครูนายชินวัตร           

  แสนหลวง

26



1393

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการเสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เสริมสรางประสิทธิภาพและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานควบคุม

ยาสูบในสถานศึกษาสูความยั่งยืน

 กรมควบคุมโลก

27 นางพัชรินทร         

 ภัคจีรสกุล

ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

28 นายอนุฤทธิ์  ปกติจิต ครู การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

29 นางสุธาทิพย         

  ตะคําวรรณ

พนักงาน

ราชการ
การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

ครูนายชินวัตร           

  แสนหลวง

ตอ



1394

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ศูนยเรียนรูการทํากระดาษสา บานทาลอ

วิธีการนําเสนใยใบสับปะรดทอเปนผา

วิธีการเคลือบผาดวยเทคนิคใน

หองปฏิบัติการเพื่อการทนไฟและเคลือบ

สารกันน้ํา



มหาวิทยาลัยธรรมศาส

ตรศูนยรังสิต

โครงการ เยาวชนเทาทันทางการเงิน  มูลนิธิพะเยา

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  ปภ.10

กิจกรรมปองกันและแกไขอุบัติภัยใน

สถานศึกษา


โรงเรียนเสด็จฯ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  รด.จิตอาสา  โรงเรียนรักษาดินแดน

 ศูนยการฝกนักศึกษา

วิชาทหาร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  ผูกํากับนักศึกษา

วิชาทหาร

 โรงเรียนรักษาดินแดน

 ศูนยการฝกนักศึกษา

วิชาทหาร

พนักงาน

ราชการ

นางสุธาทิพย         

  ตะคําวรรณ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วอลเลยบอล  โรงเรียนวัดนครเนื่อง

เขต(ศรีไพจิตร) สพป 

เขต 1 ฉะเชิงเทรา

วิทยากรคํานวณ  ศูนยการศึกษาวิยา

ศาสตรพิษณุโลก

รอบรูสุขอนามัยในโรงเรียน ในสถานการณ

โควิด19

 โรงเรียนลําทับประชานุ

เคราะห

หลักสูตร “Active Learning สูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21

 สพป เขต 1 ฉะเชิงเทรา

วันฉัตรมงคล  ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ตะพานหิน

คูมือการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสี

ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 สํานักงานศึกษา

จังหวัดอุทัยธานี

พนักงาน

ราชการ

นางสุธาทิพย         

  ตะคําวรรณ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10 ประโยชนของกาแฟ  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ทรัพยากรดิน  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

นวัตกรรมอวกาศ จาก NASA ที่ถูกนํามาใช

ในชีวิตประจําวัน

 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

สารในชีวิตประจําวัน  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ลูกเสือมัคคุเทศน Guide Scout  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ความรูเบื้อตนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร  กศน.อุทัยธานี

พนักงาน

ราชการ

นางสุธาทิพย         

  ตะคําวรรณ

ตอ



1397

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูพื้นฐานเรื่องภัยจากบุหรี่และกล

ยุทธของบริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา

 สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย ภายใต

การสนับสนุนของ 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.)

ความรูพื้นฐานเรื่องผลกระทบจากการเลน

พนัน-พนันออนไลน

 สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย ภายใต

การสนับสนุนของ 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.)

พนักงาน

ราชการ

นางสุธาทิพย         

  ตะคําวรรณ

ตอ



1398

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูพื้นฐานเรื่องความรูทั่วไปในการใช

รถใชถนน

 สถาบันยุวทัศนแหง

ประเทศไทย ภายใต

การสนับสนุนของ 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.)

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหารนักวิชาการ  

และครู ในหัวขอเทคนิคการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ

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

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

ประจําปงบประมาณ  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

การใชโปรแกรมขอสอบระบบออนไลน

(โปรแกรม FLIP21)


โรงเรียนเสด็จวน

ชยางคกูลวิทยา

การทดสอบออนไลนหลักสูตร Active 

Learning สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 1

การทดสอบความรูความเขาใจเรื่อง

ภาษาจีนเบื้องตน

  โรงเรียนวัดประชา

บํารุงกิจ

ครูอัตราจางนางสาวจันทิมา      

 ยะชะระ

33

ครูอัตราจางวาที่ รต.ปรัชญา      

 จินาวงค

ตอ
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การศึกษา

(6) 
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบวัดความรูผานระบบออนไลน

เรื่องวิจัยในชั้นเรียน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 10

การทดสอบความรูเกี่ยวกับมหายุคของหิน

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

การทําแบบทดสอบออนไลนเรื่องการ

จัดการเรียนรู

 โรงเรียนวัดเมม

สุวรรณาราม

การทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเรื่อง

คําขวัญประจําจังหวัดของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเกาะกูด

 ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

เกาะกูด

การทดสอบความรูเรื่องการจัดการเรียนรู

วิชาเทคโนโลยีและการออกแบบและ

เทคโนโลยี Design and Technology 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 โรงเรียนบานแข

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ

เขต 2

ครูอัตราจางนางสาวจันทิมา      

 ยะชะระ

ตอ
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ของผู

ประกอบ
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ทักษะภาษา
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สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวจันทิมา      

 ยะชะระ

ครูอัตราจาง การอบรม Online OBEC 2021 Webinar

  การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและครู

ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดวยความรวมมือของ

หนวยงานปฏิบัติการ

วิจัยสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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  (4)    
การใชสื่อ
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 
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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวจันทิมา      

 ยะชะระ

ครูอัตราจาง การอบรม Online OBEC 2021 Webinar

 การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม:

มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและครูใน

หัวขอการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัด

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

   สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดวยความรวมมือของ

หนวยงานปฏิบัติการ

วิจัยสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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เพื่อการ

สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรม Online OBEC 2021 Webinar

 การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหารนักวิชาการและครู

ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับ

ดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดวยความรวมมือของ

หนวยงานปฏิบัติการ

วิจัยสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การทดสอบความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

ประเทศจีน

  โรงเรียนบานใหมปาง

คา        (ภูลังกา

อนุสรณ)

การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

 ศูนยฝกอบรม Expert 

Training

ครูอัตราจางนางสาวจันทิมา      

 ยะชะระ

ตอ
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

(จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมใหความรูความเขาใจและ

ผลักดันการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนใหประสบความสําเร็จ วันที่ 19 

สิงหาคม 2564

/ / ศูนยประสานงาน

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

การทดสอบวัดความรูพื้นฐาน เรื่อง สาร

และการเปลี่ยนแปลง เนื่องในสัปดาหวัน

วิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

/ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการหนอง

สองหอง

ครูอัตราจางนางสาวนิศาชล  

สุริยะคํา

34
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เนื่อง

ในสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 

2564

/ โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย รังสิต

การทดสอบออนไลนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ป

 2564

/ โรงเรียนเตรียมอุดม

พัฒนาการ ยานนาเวศ

 กลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

   
สพฐ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู

    

สพฐ

ครูนายศุภกิจ ไชยรินทร35

ครูอัตราจางนางสาวนิศาชล  

สุริยะคํา

ตอ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายศุภกิจ ไชยรินทร ครู การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู

    

สพฐ



1407

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย
สพฐ.

อบรมออนไลนเสริมทักษะการเปน

กระบวนการหลักสูตรนํากิจกรรมอยาง

เซียนดวยการสอนแบบไมสอน

มูลนิธิยุวพัฒน

การสังเคราะหรายงานผลการประเมินก

ตนเองของสถานศึกษาและการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา

สพม.ลป ลพ

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย
สพฐ.

อบรมการพัฒนาในหลักสูตร คุรุสภา

ครูนางสาวสุธาสินี 

ประพฤติ

1

ครูนายสกัด  รินฤทธิ์2

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 



1408

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัล

ทรงคุณคา สพฐ.(OBEC Award)

√
สพม.ลป ลพ

อบรมโครงการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินวิทยะฐานะแนวใหม (ว21/2560)

√
สพม.ลป ลพ

ผูอํานวยการนายใจชาย            

 ปณนะพงษ

3

รอง

ผูอํานวยการ

นายอภิวัฒน ปุกคะ4

ครูนางนันทนภัส  

ไสยาทา

5

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 



1409

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประกันคุณภาพในสถานศึกษา และ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา SAR

√

สพม.ลป ลพ

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ สพฐ.รวมกับมูลนิธิศุภ

นิมิตรแหงประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสราง

สมรรถนะครูยุคใหมสูกสนเนรบยแบบ

บูรณาการ

√ วิทยาลัยครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประชุม

ทางไกล (Video Conference) เรื่อง การ

สังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา

√

สพม.ลป ลพ

  

ครูนางนันทนภัส  

ไสยาทา

ตอ

 



1410

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

6 นางฉวีวรรณ         

 สุภานนท

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

8 นางกรณิศ           

 หาญกิจอุดมสุข

ครู อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

ครูนางสาวฉัตรชนก    

 ตื้อยศ

7

ครูนางนันทนภัส  

ไสยาทา

ตอ √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 



1411

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางกรณิศ           

 หาญกิจอุดมสุข

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

ครูนางศรีวารินทร       

 สารศรี

10.

ครูนางนุจรีย ชัยชนะ9

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 



1412

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2020

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2021

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

ครูนางวิไลพร ศิริ

ประยงค

12

ครูนายอุทัย ไชยมูล13

ครูน.ส.ประพาฬรัตน 

เดชะวัฒนะ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

14 นายชัยสิทธิ์ วงษคํา ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

15 นางผองพรรณ สัญญา ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

16 นายสุชาติ ฉัตรเจต ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

18 นางนภารัตน แกว

หลา

ครู อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

ครูนางสิลิลลัคน เย็นใจ17

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

20 นายสุรเดช ตื้อยศ ครู อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

ครูนางสมบูรณ          

 ไชยเชียงของ

21

ครูนางจันทนา วงษคํา19 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนหางฉัตรวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

23 นายสุชาติ สถาพร ครู อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

24 นายนรายุทธ         

 หมื่นปญญา

ครู อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารการ

บริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเอ

ไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิศุภนิมิตรแหง

ประเทศไทย

25 นายโรจนณรงค      

 มาเสริฐ

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

สพฐ.

ครูนายธนโชติ วงคดวง22 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

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.

4.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครูในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวิดีโอวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

ออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

   สพฐ.

5.อบรมการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู 

และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําครั้งที่

 2 (1 กันยายน 2564)

 สพม.ลําปาง ลําพูน

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

   สพฐ.

7.การอบรมออนไลน การสงเสริมการอาน 

เรื่อง คําเมียงออนไลน (ภาษาเหนือ)

   กศน.แพร

8.การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน  วิชา

คณิตศาสตร  เรื่อง เลขยกกําลัง

   สนง.อาชีวศึกษา

9.การอบรม เรื่องการสงเสริมการอาน

ออนไลน "คําขวัญนี้ จังหวัดอะไร"

 กศน.ประจวบคิรีขันธ

10.การอบรมออนไลน เรื่อง สถิติพื้นฐาน

ในการวิจัย

  กศน.อ.ดอนพุด

11.การอบรมออนไลน เรื่องการเขาถึงสื่อ

ดิจิทัล และกฏหมายดิจิทัล(Digital 

Literacy)

  สพป.พิจิตรเขต2

ครูนางสมใจ  สาใจตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

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

ครูนางสาวจิตธกานต  

 แผนคํา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

1.อบรมการสอนออนไลน google 

Classroom
/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

2. อบรมออนไลน เรื่องการสังเคราะห

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 (SAR)2
 

1.อบรมการสอนออนไลน google 

Classroom
/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน
    สพฐ.

ครูนางจุรีรัตน  ปงผาบ10.

ครูนางดวงดาว          

   เรือนอินทร

9.
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.อบรมการสอนออนไลน google 

Classroom
/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

2. อบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การสรางสรรคใบงานมีชีวิตดวย 

LIVEWORKSHEETS

 
ศธจ. ขอนแกน

3. อบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การสราง Report ใหอานงายดวย GooGie

 Data Studio

 
ศธจ. ขอนแกน

4. อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน
  สพฐ.

1.อบรมการสอนออนไลน google 

Classroom
/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน
    สพฐ.

13. นางสาวกุลธิดา สาใจ ครูพี่เลี้ยงเด็ก

พิการ

1.อบรมการสอนออนไลน google 

Classroom
/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

ครูนายสุรชัย  จอมแปง11

ธุรการนายศุภรดา ลาดปา

ละ

12.
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(6) 
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู  ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีโครงงานเปนฐานปฏิสัมพันธ

 และ หองเรียนออนไลนโดยใช

   สพฐ.

3.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู ในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเก มิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมิน สําหรับการเรียนออนไลน

   สพฐ.

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

พิการ

นางสาวกุลธิดา สาใจตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครูในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวิดีโอวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

ออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

   สพฐ.

5.อบรมการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู 

และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําครั้งที่

 2 (1 กันยายน 2564)

 สพม.ลปลพ

6.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

   สพฐ.

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

พิการ

นางสาวกุลธิดา สาใจตอ
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7. อบรมหลักสูตร การสรางหองเรียน

ออนไลนGoogle classroom และการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนในศตวรรษที่

 21

   สหวทยาเขตเถินบุรินทร

8. การอบรมผูดําเนินการคัดกรอง 

หลักสูตร ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการ

ทางการศึกษา

  ศูนยการศึกษาพิเศษ

จังหวัดลําปาง

9. การอบรมหลักสูตรการสรางหองเรียน

ออนไลน Google classroom และการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนในศตวรรษที่

 21

    สหวทยาเขตเถินบุรินทร

1.อบรมการสอนออนไลน google 

Classroom
/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

2. อบรมประชุมเสริมสรางความแข็มแข็ง

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

พิการ

นางสาวกุลธิดา สาใจตอ

ครูนางรัตนา  คําตาบุตร14.



1424

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี
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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3.ประกันคุณภาพในสถานศึกษา สพม.ลําปาง ลําพูน

4. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูการ

คํานวณ
/ สพม.ลําปาง ลําพูน

5.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar  

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลนและ หองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ วันที่ 

21 พฤษภาคม 2564

   สพฐ.

ครูนางรัตนา  คําตาบุตรตอ
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6.อบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERRORMANCE 

AGREEMENT) วันที่ 1 สิงหาคม 2564

 สพม.กรุงเทพ เขต 1

7.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564

   สพฐ.

15 นางสาวอนุธิดา   

กิตติยะ

ครู 1.อบรมการสอนออนไลน google 

Classroom
/ โรงเรียนไหลหินวิทยา

ครูนางรัตนา  คําตาบุตรตอ
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.พัฒนาศักยภาพเตรียมความพรอมและ

พัฒนาอยางเขม

สพม.ลําปาง ลําพูน

2. อบรมออนไลน เรื่องการสังเคราะห

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 (SAR)2

 

3.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู ในหัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน 1

  และการสรางหองเรียนออนไลน

   สพฐ.

ครูนางสาวอนุธิดา   

กิตติยะ

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู  ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีโครงงานเปนฐานปฏิสัมพันธ

 และ หองเรียนออนไลนโดยใช

   สพฐ.

5.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู ในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเก มิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมิน สําหรับการเรียนออนไลน

    สพฐ.

ครูนางสาวอนุธิดา   

กิตติยะ

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครูในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวิดีโอวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

ออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

   สพฐ.

7.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564

   สพฐ.

8.การสรางหองเรียนออนไลน Google 

Classroom จัดการเรียนการสอนออนไลน

ในศตวรรษที่  21

    สหวิทยาเขตเถินบุรินทร

ครูนางสาวอนุธิดา   

กิตติยะ

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1.การสรางหองเรียนออนไลน Google 

Classroom จัดการเรียนการสอนออนไลน

ในศตวรรษที่  21

    สหวิทยาเขตเถินบุรินทร

2.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู ในหัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน 1

  และการสรางหองเรียนออนไลน

   สพฐ.

3.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู  ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีโครงงานเปนฐานปฏิสัมพันธ

 และ หองเรียนออนไลนโดยใช

   สพฐ.

ครูนางสาวจิตธการต   

แผนคํา

16
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู ในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเก มิฟเคชัน และ การ

วัดและประเมิน สําหรับการเรียนออนไลน

    สพฐ.

5.อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครูในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวิดีโอวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

ออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

   สพฐ.

6.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษา

  สพฐ.

ครูนางสาวจิตธการต   

แผนคํา

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7. การประชุมซักซอมความเขาใจแนวทาง

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและ

วิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการ

สงเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่ 2

  สพฐ.

8. ประชุมสื่อสาร สรางความรูความเขาใจ

การขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม 

อานออกเขียนไดทุกคน”

  สพฐ.

9.การประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการ

เรียนรูแบบ Active learning

   สพม.ลปลพ

10.อบรมการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู 

และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําครั้งที่

 2

   สพม.ลปลพ

ครูนางสาวจิตธการต   

แผนคํา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนไหลหินวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวจิตธการต   

แผนคํา

ครู 11.อบรมออนไลน โครงการ Good Food 

For All กินดี – อยูดีการอบรมเกี่ยวกับ

อาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช 

(cruelty-free, plant-based diet) ครั้งที่

 2

   สพฐ.
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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ประจําปงบประมาณ  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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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ทักษะภาษา
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ประจําปงบประมาณ  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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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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



1447

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1448

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1449

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1450

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1451

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1452

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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
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  การ      

วัดผล

ประเมินผล
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1454

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล
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การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

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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ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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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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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โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

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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โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา
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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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา
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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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

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
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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

ประจําปงบประมาณ  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



1473

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1474

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1475

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1476

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1477

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1478

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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



1485

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1486

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1487

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1488

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1489

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1490

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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
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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

ประจําปงบประมาณ  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) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1494

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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
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บริหารจัด
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(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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คุณธรรม 

จริยธรรม 
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วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

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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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง
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ประจําปงบประมาณ  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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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1506

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

1.การประชุมอนนไลน เรื่องการประกัน

คุณภาพในสถานศึกษาและจัดทํารายการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2563

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

2.การอบรมเชิงปฎิบัติการ "สมรรถนะ

ผูเรียนสูการเชิงรุก"  5 มีนาคม 2564

 บริษัทอักษรเอดดูเคชั่น

 จํากัด (มหาชน)

เขารวมการประชุมปฎิบัติการผานระบบ

การประชุมทางไกล (Video Conference)

 เรื่อง การสังเคราะหรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

 สนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

2 นางสาวจันทนา      

 ชัยชนะ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

เขารวมโครงการสมเสริมสนับสนุนการ

พัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูารนําเสนอผลงานแนว

ปฎิบัติสูความเปนเลิศ  5 มีนาคม 2564

  ศูนยพัฒนาการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ จังหวัด

 ลําพูน

นางบุหลัน  วงศคํามูล1 ครูชํานาญ

การพิเศษ

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวจันทนา      

 ชัยชนะ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.เขารวมรับชมเสวนาออนไลนแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต

สถานการณ COVID - 19" 2564

 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน)

2.ประชุมออนไลน การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและจัดทํารารยงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2563

   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

4 นายทินกร  สุตินกาศ ครูชํานาญ

การพิเศษ

1.อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษษปที่

 1-3  25 กุมภาพันธ 2564

 สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายสนิท  วงศคํามูล3
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2.อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษษปที่

 4-6  25 กุมภาพันธ 2564

 สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

3.ขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฎิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)

  ศูนยพัฒนาการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จังหวัด

ลําพน
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 นางสาวณปภัช       

  ไชยวงคษา

ครูชํานาญการ การประชุมเชิงปฎิบัติการและคัดเลือกBest

  Practice  ของครูผูสอนสาระคณิตศาสตร

 5/3/5264

  ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร จังหวัด 

ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายทินกร  สุตินกาศตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลนตามเกณฑการวัดผลใน

รายวิชา  ระบบการสอนอัจฉริยะ

กระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการการวัดผลประ

เมิลผลวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน รุนที่ 2 จํานวน 12 ชั่วโมง 8 

สิงหาคม 2564

 สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การสรางสรรคใบงานมีชีวิต 

LIVEWORKSHEETS 3 สิงหาคม 2564

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดขอนแกน 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ขอนแกน

ครูชํานาญการนางสาวณปภัช       

  ไชยวงคษา

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมการประชุมปฎิบัติการผานระบบ

การประชุมทางไกล (Video Conference)

 เรื่อง การสังเคราะหรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

 สนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ผานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา

สมรรถนะครูมืออาชีพดานการจัดการ

เรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอกชั้น

เรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน 23 

กุมภาพันธ - 23 มีนาคม 2564

 สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่อง คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน Online

 Training for High Schoo 

lMathematics Teachers: 

Mathematics in Daily Life

  สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูชํานาญการนางสาวณปภัช       

  ไชยวงคษา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวณปภัช       

  ไชยวงคษา

ครูชํานาญการ อบรมระบบออนไลนหลักสูตร การอบรม

เชิงปฎิบัติการการวัดผลและประเมินผล 

วิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

รุนที่ 2

  สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

1.ประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา 22 ธันวาคม 2563

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

ลําปาง ลําพูน

2.ขารวมโครงการการพัฒนานวัตกรรม

ดานการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ (Innovation 

Creating) 5 มีนาคม 2564

  ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูนางเพลินพิศ  ชัยวงค6
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  (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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางเพลินพิศ  ชัยวงค ครู 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
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  (1)    

 หลัก   

สูตร
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การจัดการ

เรียนการสอน
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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

ประจําปงบประมาณ  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)    
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การจัดการ
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ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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
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บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7.กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของ

ชาติ งบประมานป พ.ศ. 2563

 สําหนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

8. เขารวมโครงการประกวดแขงขัน

นวัตกรรม (Best Practice)และแลกเปลี่ยน

เรียนรูกลุสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 5 มีนาคม 2564

   โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

9. เขารวมการอบรมผาน Zoom" สอน

ออนไลน ยุคโควิดดวย Vonder Go" 21 

กรกฎาคม 2564

 บริษัท Vonder Go

10. เขารวมกิจกรรมคายพัฒนาโคครงการ

เชิงวรางสรรคเพื่อสรางเสริมสุขภาวะ 

26-27 มีนาคม 2564

 ศูนยหนวยงานจัดการ

สุขภาวะเด็กและ

เยาวชน จังหวัดลําพูน-

เชียงใหม

ครูชํานาญการนางสาวอรพรรณ  

คํากาศ

ตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11. เขารวมการประชุมผูรับผิดชอบโคง

การสงแสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ

ดวยการเรียนรูแบบ Active Learning สพ

ม.ลําปาง ลําพูน 22 กรกฎาคม 2564

  สนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

12. เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 นายบุญเทือง  จี้ฟู ครูชํานาญ

การพิเศษ

1.เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

9 นางณัฐกานต         

 นันตากาศ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

1.เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

  สํานักงานคระ

กรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญการนางสาวอรพรรณ  

คํากาศ

ตอ
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การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

2. เขารวมอบรม วิชาวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง ยืดเสน ยืดสาย

รางกายแข็งแรงOnline Training for high

 school 1กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

  สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

3. เขารวมอบรม วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 

ผลิตภัณฑและการใชเครื่องสําอางในชีวิต 

ประจําวัน Online Training for high 

school  1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

  สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

4. เขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการออนไลน 

"จิตวิทยาความเปนครูยุค New Normal "

 7  สิงหาคม 2564

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางณัฐกานต         

 นันตากาศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางณัฐกานต         

 นันตากาศ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

5. เขารวมอบรมพัฒนครูตามหลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชครูและบุคลากร

การศึกษาใหมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทย

ฐานะตามหลักเกณฑ ว.21และว.PA 10 

เมษายน 2564

 โรงเรียนทาขุมเงิน

วิทยาคาร

1.เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการสรางสรรคใบงานมีชีวิต 

LIVEWORKSHEETS 3 สิงหาคม 2564

 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดขอนแกน 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ขอนแกน

2. เขารวมประชุมซักซอมความเขาใจ

แนวทางปฎิบัติตามกฏกระทรวงกําหนด

พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐ

ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 28 

มิถุนายน 2564

 สนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางแจมจรัส  คํา

วงศา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. อบรมปฎิบัติการ หลักสูตร " พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ

ดานดิจิทันเทคโนโลยีและสรางบทเรียน

ออนไลนบนแพลตฟอรมโรงเรียน(คร)ู

ออนไลนครบวงจร

 สถาบันไอเวิลด

4. เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

  สํานักงานคระ

กรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

5. เขารวมอบรมพัฒนครูตามหลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชครูและบุคลากร

การศึกษาใหมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทย

ฐานะตามหลักเกณฑ ว.21และว.PA 10 

เมษายน 2564

  โรงเรียนทาขุมเงิน

วิทยาคาร

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางแจมจรัส  คํา

วงศา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10 นายไววิทย  พรหม

เสน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน

ยุคปกติใหม : มุมมองผูบริหารนักวิชาการ

และครู 19 พฤษภาคม 2564

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. อบรมปฎิบัติการ หลักสูตร " พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ

ดานดิจิทันเทคโนโลยีและสรางบทเรียน

ออนไลนบนแพลตฟอรมโรงเรียน(คร)ู

ออนไลนครบวงจร  12 สิงหาคม 2564

 สถาบันไอเวิลด

ครูชํานาญการนายภิญโญ  สุวรรณ11



1524

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายภิญโญ  สุวรรณ ครูชํานาญการ 4.อบรมการวิจัยและพัฒนา (Q&D) และ

การพัฒนาวัตกรรมในกราวิจัยทางการ

ศึกษา 4 สิงหาคม 2564

 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.เขารวมอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย

ในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6 พฤษภาคม

 2564

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และมูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย

3. อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน

ยุคปกติใหม : มุมมองผูบริหารนักวิชาการ

และครู 20 พฤษภาคม 2564

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวชัชฎาภรณ 

หงษนวล

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

13 นายปยะพงศ   

มั่นคงพิมาน

พนักงาน

ราชการ

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

14 นางสาวณัฐริกา  

อมรรัตนกูล

พนักงาน

ราชการ

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

15 นางสาวพลับพลึง  

ปละอุด

ครูอัตราจาง เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2565

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2565

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3 4 มิถุนายน 2564

 สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูชํานาญการนายสุทัศน  ยาทอง15



1526

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายสุทัศน  ยาทอง ครูชํานาญการ 3. เขารวมกาอบรบม เรื่องการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมการเรียนรูดวยโปรแกรม Canva 

 12 พฤษภาคม 2564

  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 

15 สิงหาคม 2565

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เขารวมอบรมพัฒนครูตามหลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชครูและบุคลากร

การศึกษาใหมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทย

ฐานะตามหลักเกณฑ ว.21และว.PA 10 

เมษายน 2564

 โรงเรียนทาขุมเงิน

วิทยาคาร

ครูชํานาญการนางออยใจ  

ประเสริฐสังข

17
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  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางออยใจ  

ประเสริฐสังข

ครูชํานาญการ 3. เขารวมอบรมออนไลนขาราชการครู

และบุคคลากรทางศึกษาตามหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทย

ฐานะ ขาราชการครูและบุคลลากรทาง

ศึกษา  1 สิงหาคม 2564

 สนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต1

1. เขารวมอบรมพัฒนครูตามหลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชครูและบุคลากร

การศึกษาใหมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทย

ฐานะตามหลักเกณฑ ว.21และว.PA 10 

เมษายน 2564

 โรงเรียนทาขุมเงิน

วิทยาคาร

2. เขารวมอบรม English for Greeting 

Course

   Songkhla Primary 

Educational Service 

Area Office 1

ครูนางเพลินพิศ  ชัยวงค18
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บริหารจัด

การศึกษา
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. Basic English Conversation in Daily 

life

   Roi Et Primary 

Educational Service 

Area Office 3

4.หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic 

English ของ สพม. 37

 สนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 37

5. เขารวมอบรมยกระดับสมรรถนะพัฒนา

ความรูและเทคโนโลยีดิจดทัล (Digital 

Literacy) ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน 11-13 พฤษภาคม 2564

  กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

6. เขารวมอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ความรวมมือในการปฏิบัติตามคําสั่งที่  

43/2564 เรื่องมาตรการ 14 พฤษภาคม 

2564

 ศูนยบริการวิชาการ

ทางกฎหมาย คณะ

นิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครูนางเพลินพิศ  ชัยวงคตอ
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

7. ฟงอยางไรใหไดใจ 16 พฤษภาคม 2564  เครือขายเยาวชนพุทธ

อาสา

8.การตจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู 17 พฤษภาคม 2564

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.การตจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู 18 พฤษภาคม 2564

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. Online Learning Pedagogy 18 

พฤษภาคม 2564

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

อาชีวศึกษา

11.การตจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปรกติใหม: มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการ และครู 19 พฤษภาคม 2564

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางเพลินพิศ  ชัยวงคตอ
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  (1)    
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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

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ 

ขอสอบมาตรฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 สพม.ลป.ลพ.

อบรมถายทอดความรูดาน Coding  บริษัทTOT

อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการศึกษา 

Innovation Forr Thai Education (IFTE)

 สพม.ลป.ลพ.

2 นางสาวกนกวรรณ   

 ฟุงฟู

ครู อบรมโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแก

นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอ

หลังจบการศึกษาภาคบังคับ

 ม.พะเยา

อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และคัดเลือก 

Best Practice กลุมสาระคณิตศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

ครูนางอังคณา  วงคฝน3

ครูนายประสิทธิ์  คําหลา1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4 นางสาวเปมิกา       

  วงคตันกาศ

ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

5 นายอนุชิต  ศาสนา ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

6 นางสาวสาวิตรี       

 มูลยอง

ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

7 นางสาวสุชาดา       

 พุทธเดชากุล

ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

8 นางสาววารุณี        

  ตันอุตม

ครู อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

อบรมดําเนินงานตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม

 สพม.ลป.ลพ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ

วิทยาศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

ครูนางสาวอัมพร  ฝนอุด9
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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10 นายสําราญ           

  ทวีสุขตระกูล

ครูผูชวย การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูทั่วไป

และผุกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรู

เบื้องตน (B.T.C.)

 คายลูกเสือชเยศ 

เชียงใหม

11 นางสาวกนกวรรณ   

 แกวตุย

ครูผูชวย การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูทั่วไป

และผุกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรู

เบื้องตน (B.T.C.)

 คายลูกเสือชเยศ 

เชียงใหม

12 นางเจตสณีวรรณ    

  ราชกิจเจริญ

ครูผูชวย การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูทั่วไป

และผุกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรู

เบื้องตน (B.T.C.)

 คายลูกเสือชเยศ 

เชียงใหม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 สพม.ลป.ลพ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 สพม.ลป.ลพ.

นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการศึกษา 

Innovation Forr Thai Education (IFTE)

 สพม.ลป.ลพ.

ครูนางกชกร  กันตีฟอง13
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

14 นางสาวเปมิกา       

  วงคตันกาศ

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 สพม.ลป.ลพ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ

วิทยาศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6

 สพม.ลป.ลพ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ

วิทยาศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจากฐาน  

ทรัพยากรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

 ม.ราชภัฏลําปาง

นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการศึกษา 

Innovation Forr Thai Education (IFTE)

 สพม.ลป.ลพ.

17 นางสาวสุชาดา       

 พุทธเดชากุล

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ

วิทยาศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

ครูนางอังคณา  หิม

พลอย

16

ครู15 นางจันจิรา  กิติเวียง
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC กลุมสาระ

วิทยาศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจากฐานท

รพยากรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

 ม.ราชภัฏลําปาง

นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการศึกษา 

Innovation Forr Thai Education (IFTE)

 สพม.ลป.ลพ.

19 นางสาวสาวิตรี       

 มูลยอง

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการ และคัดเลือก 

Best Practice กลุมสาระคณิตศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

20 นางสาวธิดาพร เซอร ครูผูชวย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และคัดเลือก 

Best Practice กลุมสาระคณิตศาสตร

 สพม.ลป.ลพ.

21 นางพิชญา  หลาเปง ครู การพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการเรียน

การสอนภาษาไทย

 สพม.ลป.ลพ.

22 นางสาวจิตพิสุทธ    

  อินตะสืบ

ครู การพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการเรียน

การสอนภาษาไทย

 สพม.ลป.ลพ.

ครูนางสาวณัฏฐิกานต  

  ปุดปง

18
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

23 นายปยฉัตร  ไชยแกว ครู การรับมือกับภัยคุกคามดวยระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

 สพฐ.

24 นางสุพัตรา  ผูกพัน ครู การรับมือกับภัยคุกคามดวยระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

 สพฐ.
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อยางตอเนื่อง

1 นายจรัส  คําอาย ผูอํานวยการ

สถานศึกษา

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน

/ สมาคมผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา

แหงประเทศไทย

การอบรมการพัฒนาเพื่อสงผลงานรางวัล

ทรงคุณคา สพฐ.

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การทดสอบวัดความรูเรื่อง "เศรษฐกิจ

พอเพียง" ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

/ สถานันการศึกษา

ทางไกล สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

การวัดประเมินผลความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

การวิจัย ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

รอง

ผูอํานวยการ

สถานศึกษา

นางรุงตะวัน          

 ไชยเจริญ

2

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางรุงตะวัน          

 ไชยเจริญ

รอง

ผูอํานวยการ

สถานศึกษา

รวมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา สํานักงานลูกเสือ       

เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทร

เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง                

รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน

/ สํานักงานลูกเสือ

จังหวัดลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

4 นายพิชัย  นิราราช ครู เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง ผูกํากับกอง

ลูกเสือสามัญรุนใหญ กองที่ 1

/ สํานักงานลูกเสือ

จังหวัดลําพูน

5 นางสาวสุภาณี       

 วงคปวน

ครู เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง รองผูกํากับ

กองลูกเสือสามัญรุนใหญ กองที่ 1

/ สํานักงานลูกเสือ

จังหวัดลําพูน

รอง

ผูอํานวยการ

สถานศึกษา

นางศิริญญา หลาเต็น3
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

6 นายฐานันดร         

 สุริวรรณ

ครู เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง รองผูกํากับ

กองลูกเสือสามัญรุนใหญ กองที่ 1

/ สํานักงานลูกเสือ

จังหวัดลําพูน

ครูนางสาวสุภาณี       

 วงคปวน

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เจาหนาที่ลูกเสือในตําแหนง รองผูกํากับ

กองลูกเสือสามัญรุนใหญ กองที่ 1

/ สํานักงานลูกเสือ

จังหวัดลําพูน

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

ครูนายณฐพล           

 พงษธรรม

7



1540

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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.)



1541

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

ครูนางสาวสุดารัตน  

เปยงนอย

11



1542

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ สพฐ.

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชันและการวัดประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ สพฐ.

ครูนางจันทรเพ็ญ     

ยอดยา

12



1543

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

ครูนางจันทรเพ็ญ    

ยอดยา

ตอ



1544

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชันและการวัดประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ สพฐ.

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ สพฐ.

ครูนางศิริเพ็ญ          

 พินิจพรรณ

13



1545

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

ครูนางศิริเพ็ญ          

 พินิจพรรณ

ตอ



1546

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

14 นายกฤษฏิ์ชาญ      

รุนบาง

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศ หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส

หลักสูตร 62037

/ สพฐ.

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

(C4T-8) รหัส 63025 จํานวน 20 ชั่วโมง

/ สพฐ. , สสวท

ครูนางอุมาพร  แกวปวน15
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางอุมาพร  แกวปวน ครู การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

16 นายประสงค          

 เลิศสมบัติพลอย

ครู อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชันและการวัดประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ สพฐ.

ครูนายประสงค       

เลิศสมบัติพลอย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสราง

หองเรียนออนไลน 1 และการสราง

หองเรียนออนไลน 2

/ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

ครูนายประสงค       

เลิศสมบัติพลอย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายประสงค       

เลิศสมบัติพลอย

ครู การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

17 นางลาวัลย  ขยันขาย ครู รวมกิจกรรมสงเสริมการอาน และผานการ

ทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส วันสําคัญ

ของไทย "วันสุนทรภู" ประจําป 2564

/ โรงเรียนจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางลาวัลย  ขยันขาย ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

18 นางสาวขวัญฤดี  

ศรีษะ

ครู อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวขวัญฤดี  

ศรีษะ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

19 นางพิชยา  ชูมก ครู อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชันและการวัดประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

ครูนางพิชยา  ชูมกตอ
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  (1)    
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  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความรูออนไลน วิชา 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง 

การรักษาดุลยภาพขชองสิ่งมีชีวิต

/ วิทยาลัยการอาชีพวา

รินชําราบ

อบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจากสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน มาบูรณาการเพื่อ

เปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียนการ

สอนในรูปแบบคายวิทยาศาสตร ดอกไม-

ใบไม ใหแกครูวิทยาศาสตร จํานวน 20 

ชั่วโมง

/ วิทยาลัยการอาชีพวา

รินชําราบ

20 นายสุทน  คุมเสม ครู การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศ หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส

หลักสูตร 62037

/ สพฐ.

ครูนางพิชยา  ชูมกตอ



1555

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

การทดสอบวัดความรูเรื่อง "เศรษฐกิจ

พอเพียง" ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

/ สถาบันการศึกษา

ทางไกล

การทดสอบวัดความรูออนไลน เรื่อง 

ความรูวิทยาศาสตร เนื่องในสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2564

/ สถาบันการศึกษา

ทางไกล

การทดสอบวัดความรูพื้นฐาน เรื่อง สาร

และการเปลี่ยนแปลง เนื่องในสัปดาหวัน

วิทยาศาสตร ประจําป 2564

/ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการหนอง

สองหอง

ครูนายสุทน  คุมเสมตอ



1556

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชันและการวัดประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ สพฐ.

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ สพฐ.

ครูนางสาวสุทธิพร  

กอนสิน

21



1557

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

ครูนางสาวสุทธิพร  

กอนสิน

ตอ



1558

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสุทธิพร  

กอนสิน

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจากสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน มาบูรณาการเพื่อ

เปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียนการ

สอนในรูปแบบคายวิทยาศาสตร ดอกไม-

ใบไม ใหแกครูวิทยาศาสตร จํานวน 20 

ชั่วโมง

/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

22 นางญาดา  ตรีเนตร ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.



1559

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางญาดา  ตรีเนตร ครู อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

23 นางสาววรัญญา  

เปงปง

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.



1560

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ สพฐ.

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

 ระดับ A1

/ สพฐ.

อบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดลอมรุน

เยาว

/ สสวท. และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครูนางสาวสุภาพร  

เปงปง

ตอ



1561

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสุภาพร  

เปงปง

ครู อบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจากสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน มาบูรณาการเพื่อ

เปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียนการ

สอนในรูปแบบคายวิทยาศาสตร ดอกไม-

ใบไม ใหแกครูวิทยาศาสตร จํานวน 20 

ชั่วโมง

/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

24 นางสุภาภรณ  

พิพัฒนวุฒิกุล

ครู อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

Picture Dictation Competition /

Dictionary Competition /

ครูนางสุภาภรณ  

พิพัฒนวุฒิกุล

ตอ

ครูนางสาวนัยนา        

 หมื่นจําปา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

26 นางสาวอัมพร นามณี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

/ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว.)

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

ครูนางสาวทาริกา       

 อุดเทพ

27
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส Youtube Live หลักสูตร 

เปลี่ยนเนื้อหาที่วุนวายใหกลายเปน

บทเรียนที่แสนสนุกดวย Wordwall

/ สพป. อุทัยธานี เขต 1

การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส Youtube Live หลักสูตร 

สรางเกมคําถามกับโปรแกรม Kahoot

/ สพป. อุทัยธานี เขต 1

การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส Youtube Live หลักสูตร 

ปนครูสู Graphic desigm สรางสรรคงาน

ออกแบบงาย ดวย Canva

/ สพป. อุทัยธานี เขต 1

ครูนางสาวทาริกา       

 อุดเทพ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวทาริกา       

 อุดเทพ

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

28 นางอรพินธ กันทะรัน ครู อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชันและการวัดประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ สพฐ.

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

ครูนางอรพินธ กันทะรันตอ



1567

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางอรพินธ กันทะรัน ครู เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการผาน

ระบบการประชุมทางไกล (Video 

Conference) เรื่อง การสังเคราะห

รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563

สพม.ลปลพ

29 นางสาวอําภา  เขียวดี ครู อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชันและการวัดประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ สพฐ.

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

ครูนางสาวอําภา  เขียวดีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอําภา  เขียวดี ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสราง

หองเรียนออนไลน 1 และการสราง

หองเรียนออนไลน 2

/ สพฐ.

การทดสอบความรูออนไลน "กิจกรรมวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา" เนื่องในวัน

อาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา ป

พุทธศักราช 2564

/ โรงเรียนเทพลีลา

ครูนางสาวสุริยาพร  

ญาณตาล

30
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเรียนรูและทดสอบความรูพื้นฐานเนื่อง

ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัน

อาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป

การศึกษา 2564 (ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส)

/ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

เทคนิคลานนา 

เชียงใหม

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

ครูนางสาวสุริยาพร  

ญาณตาล

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบวัดความรูเรื่อง "เศรษฐกิจ

พอเพียง" ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรม "คายเยาวชน รักษพงไพร" 

ประจําปการศึกษา 2564

/ โรงเรียนบานควนเนียง

การทดสอบความรู เรื่อง ประชาคมอาเซียน

 เนื่องในวันอาเซียน ประจําป 2564

/ โรงเรียนมกุฎเมืองราช

วิทยาลัย

การทดสอบวัดความรูดานอาเซียนศึกษา 

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส

/ โรงเรียนวัดนราภิรมณ

อบรมโครงการ คายเสริมสรางทักษะชีวิต 

"ปลูกพลัง KID พิชิตปญหา2" ประจําป 

2564 รูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม 

Zoom Cloud Meeting

/ สพม.ลปลพ

ครูนางสาวสุริยาพร  

ญาณตาล

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสุริยาพร  

ญาณตาล

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

31 นางศรีเริญ  มีพิมพ ครู อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ สพฐ.
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชันและการวัดประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ สพฐ.

ครูนางศรีเริญ  มีพิมพตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางศรีเริญ  มีพิมพ ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

32 นางลําดวน  ติดทะ ครู อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ สพฐ.
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชันและการวัดประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ สพฐ.

ครูนางลําดวน  ติดทะตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล (Video Conference) 

เรื่อง การสังเคราะหรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และ

การวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครูนางลําดวน  ติดทะตอ
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ เทคนิคและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ สพฐ.

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวิดิโอแบบ

ปฏิสัมพันธ

/ สพฐ.

ครูนายอภิชาติ           

 อินมะกอก

33
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน "การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ ครู ในหัวขอ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเก

มิฟเคชันและการวัดประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

/ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564 (จํานวน 15 ชั่วโมง)

/ สพฐ.

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ "การคัดแยก

ขยะมูลฝอย" ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

/ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูนายอภิชาติ           

 อินมะกอก

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนธีรกานทบานโฮง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอภิชาติ           

 อินมะกอก

ครู การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากราทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT ) จํานวน 6 ชั่วโมง

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

1 นายประดิษฐ         

  วังพฤกษ

ผูอํานวยการ ทักษะที่จําเปนตอการบริหารการศึกษาใน

ยุค New Normal

 คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนรา

ชมงคลธัญบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจาก

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาบูรณาการ

เพื่อเปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียน

การสอนในรูปแบบคายวิทยาศาสตร

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม

การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

Innovation For Thai Education (IFTE)

 กศจ.ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางรัตนา  อูอรุณ2

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล (Video Conference) 

เรื่องการสังเคราะหรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (SAR) และกา

รวิคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

 สพม. ลําปาง ลําพูน

กาประชุมปฏิบัติการประสานแผนการ

บริหารจัดการเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ

สถานศึกษาดวยรูปแบบออนไลน

 สพฐ.

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สพฐ.

3 นางจันทรแกว        

 วิลยะกูล

ครูชํานาญ

การพิเศษ

การทดสอบความรู วิธีชุมชนและแหลง

ทองเที่ยว

 กศน. จ. สตูล

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางรัตนา  อูอรุณตอ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความฉลาดทางดิจิทัลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การทดสอบความรู เรื่องวันภาษาไทย

แหงชาติ

 สพม. สุราษฎรธานี 

ชุมพร

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุดปกติ

ใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู

 สพฐ.

การทดสอบความรู แมลูกผูกพันใน

วรรณคดีไทย ดวยระบบออนไลน เนื่องใน

กิจกรรม วันแมแหงชาติ ป 2564

 สพม. นครศรีธรรมราช

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

 สพฐ.

5 นางดวงพร  แกวสุข ครูชํานาญ

การพิเศษ

การสรางหองเรียนออนไลน1และการสราง

หองเรียนออนไลน2

 สพฐ.

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางพัชราภรณ  มูล

ละ

4
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ.

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโออบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศและดิจิทัล เฝาระวังและการใช

สื่ออยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวย

การเรียนการสอนออนไลนระบบเปด 

CHULA MOOC รอบที2่

 กระทรวงวัฒนธรรม

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางดวงพร  แกวสุขตอ



1584

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางดวงพร  แกวสุข ครูชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

 สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

 สพฐ.

การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตหลักสูตรสําหรับครู การวัด

และประเมินผลการเรียนรู โครงการบริการ

วิชาการดานเทคคโนโลยีสารสนเทศ อบรม

ออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

 สพป. เพชรบูรณ เขต 3

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสําหรับครูวิทยาการคํานวณ

สําหรับครู

 สพป. เพชรบูรณ เขต 3

นางโสภิต  ปนตาดง6 ครูชํานาญ

การพิเศษ



1585

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางโสภิต  ปนตาดง ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสําหรับครูวิทยาการคํานวณ

สําหรับครูทักษะครูกับการจัดการเรียนรู

ออนไลนยุคใหม

 สพป. เพชรบูรณ เขต 3

เคมีกับพลังงานทดแทน(online)  สสวท.

การสรางหองเรียนออนไลน1และการสราง

หองเรียนออนไลน2

 สพฐ.

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ.

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวบัวลอย  

อุนนันกาศ

7



1586

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

 สพฐ.

8 นางสุทธิชา  ไพรบูรณ ครูชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

 สพฐ.

โควิด19 และระบาดวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน

     สพฐ.

การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  สพป.เพชรบูรณ เขต3

หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน หลักสูตร

สําหรับครู

   สพป.เพชรบูรณ เขต4

ตอ นางสาวบัวลอย  

อุนนันกาศ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวเบญจวรรณ 

 ไชยองการ

9



1587

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร

หลักสูตรสําหรับครู

 สพป.เพชรบูรณ เขต5

การวัดและประเมินผลการเรียนรูหลักสูตร

สําหรับครู

 สพป.เพชรบูรณ เขต6

ความรูเบื้องตนการจัดทําโครงงาน

คณิตศาสตร

 สพป. สุพรรณบุรีเขต 1

ความรูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในกิจกรรม

 รอบรูอาเซียน เนื่องในวันกําเนิดอาเซียน 8

 สิงหาคม ประจําป 2564

 วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ความรูเกี่ยวกับอาเซียนเนื่องในกิจกรรมวัน

อาเซียน ปการศึกษา 2564

 โรงเรียนบานสระเตย

หลักสูตรสําหรับขาราชการ  สุจริตไทย

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

ศตวรรษที่ 21

 สพป. สุพรรณบุรี

ตอ นางสาวเบญจวรรณ 

 ไชยองการ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวอัมพวัน  

ภัทรลิขิต

10



1588

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11 นายสมคิด  ไพรบูรณ ครูชํานาญ

การพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

 สพฐ.

การทดสอบความรู ธรณีวิทยาและการ

อนุรักษ

 กศน. จ. สตูล

การทดสอบความรู ประเพณีและวัฒนธรรม  กศน. จ. สตูล

โควิด19 และระบาดวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน

     สพฐ.

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย    สพป.เพชรบูรณ 2

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน     สพป.เพชรบูรณ 2

14 นายภูมิพัฒน         

  เล็กกันทา

ครูชํานาญการ กองความสงเสริมการจัดการศึกษาแนว

พุทธเพื่อการจัดการเรียนรูแบบ Active 

learning

 สพม. ลําปาง ลําพูน

ครูชํานาญการนายสมบูรณ  ศิธราชู12

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางศิริพร   ปญญา

อุย

13



1589

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

สรางแบบทดสอบ google form เพื่อ

รายงานผลสัมฤทธิ์ดวย Google Data 

Studio

 GEG Thailand

การประยุกตใช google sheet เพื่อ

วิเคราะห swot ขององคกร

 GEG Thailand

ผานการอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต หลักสูตรสําหรับครู การวัด

และประเมินผลการเรียนรู

 สพป เพชรบูรณ เขต 3

เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผาน

เกมการศึกษา Kahoot

  สตารฟช เอ็ดดูเคชั่น 

วิสาหกิจเพื่อสังคม 

จํากัด

GROWTH MINDSET & GOOD 

MINDSET พัฒนาเยาวชนอยางไรใหมี 

MINDSET แหงความสําเร็จ

 สพป. ชม. เขต 4

ชมรมบานแสงสวาง 

ครอบครัวอบอุนแหง

ประเทศไทย

ครูชํานาญการนายนิรุตต  กองตุม15



1590

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู

และทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital

 Literacy) ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน

  กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

ผานการอบรมโมดูลที่ 1 การจัดการศึกษา

ฐานสมรรถนะเพื่อสรางพลเมือง (โครงการ

เยาวชนพลเมือง ประจําปการศึกษา 2564)

 มูลนิธิการศึกษาเพื่อ

สรางพลเมืองไทย

สอนอยางไรให Smart ในยุค Next 

Normal (โครงการเยาวชนอาสาทั่วไทย 

รวมใจสรางสรรคทําความดีออนไลน 

Youth R-SA)

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย

ผานการอบรมโมดูลที่ 2 โมเดลการจัด

การศึกษาฐานสมรรถนะบทเรียนประเทศ

ญี่ปุน (โครงการเยาวชนพลเมือง ประจําป

การศึกษา 2564)

 มูลนิธิการศึกษาเพื่อ

สรางพลเมืองไทย

ครูชํานาญการนายนิรุตต  กองตุมตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงเรียน

ปลอดภัยครั้งที่ 1 หัวเรื่อง “รูจัก-รูจํา-รูทํา

 ทักษะติดตัวไมกลัวจมน้ํา” เรื่อง สื่อ

เรียนรูทักษะความปลอดภัยทางน้ํา

 สถาบันแหงชาติเพื่อ

การพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลนและ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูชํานาญการนายนิรุตต  กองตุมตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดกามิฟเคชัน และการวัดผล

ประเมินผลสําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลน และหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผานการอบรมโมดูลที่ 3 การใชชุมชนเปน

ฐานในการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะเพื่อ

สรางพลเมือง (โครงการเยาวชนพลเมือง 

ประจําปการศึกษา 2564)

 มูลนิธิการศึกษาเพื่อ

สรางพลเมืองไทย

ผานการอบรมโมดูลที่ 7 การศึกษาเพื่อ

สรางพลเมืองในบริบทครูไทย (โครงการ

เยาวชนพลเมือง ประจําปการศึกษา 2564)

 มูลนิธิการศึกษาเพื่อ

สรางพลเมืองไทย

ครูชํานาญการนายนิรุตต  กองตุมตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รวมกิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจ

สรางสรรคความดี (ออนไลน) : Youth 

R-SA Online Project เนื่องในวันวิสาขบู

ชา

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย

ผานการอบรมโมดูลที่ 4 การพัฒนาผูปกระ

กอบการเพื่อสังคมโดยใชเศรษฐกิจชุมชน

เปนฐาน (โครงการเยาวชนพลเมือง 

ประจําปการศึกษา 2564)

 มูลนิธิการศึกษาเพื่อ

สรางพลเมืองไทย

รวมสัมมนาออนไลน “Coding นี้มีทางรอด

...บทเรียนเรื่องความปลอดภัยสําหรับ

นักเรียนของโรงเรียนกลุมปากอาว

เจาพระยา”

 โรงเรียนบานขุนสมุทร

ไทย และมูลนิธิศูนย

พิทักษสิทธิเด็ก

ครูชํานาญการนายนิรุตต  กองตุมตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

สงผลงานเขารวมกิจกรรม “Coding นี้มี

ทางรอด...บทเรียนเรื่องความปลอดภัย

สําหรับนักเรียนของโรงเรียนกลุมปากอาว

เจาพระยา”

 โรงเรียนวัดคูสราง 

และมูลนิธิศูนยพิทักษ

สิทธิเด็ก

โรงเรียนคุมครองเด็กกับการปองกันการ

รังแกกัน (Stop Bullying)

มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิ

เด็ก

การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาผานชองทาง

 Online ในชวง COVID-19

  สมาคมครูสังคมศึกษา

แหงประเทศไทย

ผานการอบรมออนไลนตามเกณฑ 

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่อ

อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA

 MOOC รอบที่ 2

 กระทรวงวัฒนธรรม

ครูชํานาญการนายนิรุตต  กองตุมตอ



1595

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม

การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

Innovation For Thai Education (IFTE)

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด

การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพืช (cruelty-free,

 plant-based diet) ครั้งที่ 2

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บริษัท คะตะลิสต จํากัด

16 นายบุญทวี            

 ตะยะพงค

ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.

ครูชํานาญการนายนิรุตต  กองตุมตอ
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  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนคุมครอง

เด็กออนไลน ครั้งที่ 2 "บทเรียนของ

ผูบริหารและครูคุมครองเด็ก กับการทํางาน

โรงเรียนคุมครองเด็ก"

  สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

   สพฐ.

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี(การออกแบบ

และเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการนําทรัพยากรจาก

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาบูรณาการ

เพื่อเปนแนวคิดในการสรางสื่อการเรียน

การสอนในรูปแบบคายวิทยาศาสตร

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

การอบรมโครงการพัฒนานักวิจัย

สิ่งแวดลอมรุนเยาว

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง รวมกับ สสวท.

ครูชํานาญการนางเฉิดฉิน  หมื่นอภัย17

ครูชํานาญการนางสาวอัมพิกา      

   ติ๊บกวาง

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

19 นายสรศักดิ์           

  ไชยเฉพาะ

ครูชํานาญการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม

การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

Innovation For Thai Education (IFTE)

 กศจ.ลําพูน

การเรียนรูออนไลน The safety hunter 

ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

โรงเรียนบานหาดจิก

หลักสูตรสมองปลอดภัย เรื่องความ

ปลอดภัยในเด็ก

 กศน.อ.ดอนพุด

การทดสอบความรูเกี่ยวกับการให

คําปรึกษาเด็กและวัยรุน

 โรงเรียนบานหาดจิก

การทดสอบความรูในระบบออนไลน เรื่อง 

การวิจัยทางการศึกษา

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ "มหายุคของ

หิน" ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

การทําแบทดสอบออนไลน เพื่อการศึกษา

พัฒนาตนเอง หลักสูตร "ประวัติลูกเสือโลก"

 สโมสรลูกเสือจังหวัด

ระนอง

ครูชํานาญการวาที่ ร.ต.รชฏ         

 หมอศาสตร

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ การให

คําปรึกษาเด็กและวัยรุน ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

การทดสอบวัดความรูดวยระบบออนไลน 

เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ Google 

applications

 โรงเรียนสามพราน

วิทยา

การปฏิบัติงานเพื่อเปนจิตอาสา "เยาวชน

ไทย กูภัยโควิด"

 มหาวิทยาลัยมหิดล

การทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร 

(O-NET) ชุดที่ 3 ชั้น ม.3 ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 เพจครูยุงมุงการศึกษา

การอบรมและทําแบบทดสอบวัดความรู 

เรื่อง วันวิสาขบูชา

 ศูนยปฏิบัติธรรมหัว

หินแกวศิลาธรรม

การเรียนรูและผานการทดสอบในระบบ

ออนไลน เรื่องนารู วันพืชมงคล

คณะครุศาสตร ม.ราช

ภัฏกําแพงเพชร

ครูชํานาญการวาที่ ร.ต.รชฏ         

 หมอศาสตร

ตอ
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  (1)    
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  (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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบวัดความรู เรื่องระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในระบบอิเล็กทรอิกส

 โรงเรียนบานคลอง

แขยง

การประเมินผลการอบรม เรื่องการใช 

Microsofrt Word 2010 เพื่อการสราง

เอกสาร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

การทดสอบวัดความรูทั่วไปดานทัศนศิลป

จากชมรมครูสอนศิลปะ

 ชมรมครูสอนศิลปะ

การทดสอบเรื่อง "The English for 

Beginners Test"

ผูดูแลชุมชนนักอาน

ภาษาไทย

การทดสอบประเมินความรูดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

 เพจครูยุงมุงการศึกษา

การทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง

 คําที่มาจากวรรณคดี

 ชุมชน นักอาน 

ภาษาไทย

ครูชํานาญการวาที่ ร.ต.รชฏ         

 หมอศาสตร

ตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู

และทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital

 Literacy) ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน



การทดสอบออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

 โรงเรียนบานลําเลียง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU 

(คร)ู CLUB หัวขอ "สอนออนไลนอยางไรให

 Smart ในยุค Next Normal"

 ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

การอบรมออนไลน เรื่อง การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางปลอดภัย

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

97 (บานบางบอน)

ครูชํานาญการวาที่ ร.ต.รชฏ         

 หมอศาสตร

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 สพฐ.

โครงการ Good food for all กินด-ีอยูดี 

การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพืช 

(cruelty-free,plant-based diet) ครั้งที่ 2



การสอนแบบ Active Learning ใน

หองเรียนที่สนุกและใชงานไดทันที

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน  สพฐ.

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และการ

สรางหองเรียนออนไลน 2

 สพฐ.

ครูชํานาญการวาที่ ร.ต.รชฏ         

 หมอศาสตร

ตอ

ครูนางสาววรัญญา  ผุสดี21
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  (1)    
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม

การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

Innovation For Thai Education (IFTE)

 กศจ.ลําพูน

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและยุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน

 สพม.กรุงเทพ

โครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาพิ

บาล

 บริษัทเลิรนเอ็ดดูเคชั่น

ครูนางสาววรัญญา  ผุสดีตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล (Video Conference) 

เรื่องการสังเคราะหรายงานผลการประเมิน

คนเองของสถานศึกษา (SAR) และกา

รวิคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

กาประชุมปฏิบัติการประสานแผนการ

บริหารจัดการเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ

สถานศึกษาดวยรูปแบบออนไลน

 สพฐ.

22 นายโฆษิต  เรือนชื่น ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม

การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

Innovation For Thai Education (IFTE)

 กศจ.ลําพูน

23 นางสาวเขมนิจ คําปว ครูผูชวย การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอหองเรียนออนไลน

 คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางสาววรัญญา  ผุสดีตอ
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สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"รูจัก - รูจํา - รูทํา ทักษะติดตัวไมกลัว

จมน้ํา" เรื่อง สื่อเรียนรูทักษะความ

ปลอดภัยทางน้ํา

 มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฎิสัมพันธ

 คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม หัวขอ สงเสริมศุกยภาพการเรียนรู

ดววยสื่อวิดีโอออนไลน

 คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  สพม.ลําปาง ลําพูน

เรื่องความปลอดภัยในเด็ก หลักสูตร 

โรงเรียนปลอดภัย

 มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องความปลอดภัยในเด็ก หลักสูตร เดิน

เทาปลอดภัย ป.1-ป.3

 มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูผูชวยนางสาวเขมนิจ คําปวตอ

ครูอัตราจางนางสาวสุดารัตน สุจา24
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"รูจัก - รูจํา - รูทํา ทักษะติดตัวไมกลัว

จมน้ํา" เรื่อง สื่อเรียนรูทักษะความ

ปลอดภัยทางน้ํา

 มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.

ไดผานการสอบวัดความรูวิทยาศาสตร

เบื้องตน

 โรงเรียนแกงครอวิทยา

หลักสูตรเยาวชน กูภัย COVID19   โรงพยาบาลรามาธิบดี

25 นายเกรียงไกร        

 ปนดอน

ครูอัตราจาง ทักษะดาน Digital Literacy  สพม.42

26 นางสาวเจนจิรา  

ปลื้มใจ

ครูอัตราจาง “รอบรูสุขอนามัย” ในโรงเรียน เพื่อรองรับ

สถานการณ COVID-19

 สพฐ.

ครูอัตราจางนางสาวสุดารัตน สุจาตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"ความฉลาดทางดิจิทัจ" (DQ-Digital 

Quotient)

 ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

หลักสูตร การใชคียลัด Microsoft word 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

 สพฐ.

การใชงาน Google Apps fos Education  ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อ.หนอง

หญาไซ จ.สุพรรณบุรี

เทคนิคการใชโปรแกรม Microsoft 

PowerPointเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน

 สพฐ.

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  สพฐ.

ครูอัตราจางนางสาวเจนจิรา  

ปลื้มใจ

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิเขต

 1

หลักสูตร Google Classroom  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

หลักสูตร การสรางแฟมสะสมงานดวย 

New Google Sites

 สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

  สพฐ.

ครูอัตราจางนางสาวเจนจิรา  

ปลื้มใจ

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สพฐ.

ความปลอดภัยในโลกอินเทอรเน็ต  สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

โครงการ Good Food For กินด-ีอยูดี 

การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพืช (cruelty -

free,plant-based diet) ครั้งที2่

 สพฐ.

ครูอัตราจางนางสาวเจนจิรา  

ปลื้มใจ

ตอ
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โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูภาษาไทยขั้นสูงสําหรับครูภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

โครงการสงเสริมการพัฒนาและเพิ่ม

ความสามารถในการรูเทาทันสื่อของ

ประชาชน "คนทันสื่อ" ระดับภูมิภาค

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทารวมกับ

โรงเรียนสันกําแพง

27 นางสาวนรินทิพย  

กาจารี

ครูอัตราจาง อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อสาร

อยางมีประสิทธิผล Effective 

Communication

 ผศ.มณฑิรา ดํารงมณี

ความรูทาง ประวัติศาสตรของราชวงศ

《先秦的历史常识》
 ณรงคชัย จันทรปญญา

ความรูรอบตัว เรื่องพินอิน 拼音汉语  Miss.Sajee 

Boonyong

ครูอัตราจางนายอลงกรณ         

 ทองเย็น

28

ครูอัตราจางนางสาวเจนจิรา  

ปลื้มใจ

ตอ
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ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

สัมนาสมาคมผูบริหารมัธยมแหงประเทศ

ไ

 สบมท.

พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร  สพม.ลําปาง ลําพูน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : การสรางหองเรียนออนไลน

 สพฐ. และคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : เทคนิคการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ. และคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรสงเสริมการรูเทาทัน

สื่อสารสนเทศและดิจิตัลเฝาระวังและใช

สื่ออยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม

 กระทรวงวัฒนธรรม

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

ธีระศักดิ์  แกวสุข1
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเสริมสรางประสิทธิภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานควบคุม

ยาสูบในสภานศึกษาสูความยั่งยืน

 กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน

 สพฐ. และคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ ( Innovation 

Creating )

 ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ร.ร.

สวนบุญโญปถัมภ 

ลําพน
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

ครู

ตอ ธีระศักดิ์  แกวสุข ผูอํานวยการ

โรงเรียน

ศราวุฒิ  มินธง2
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลน

 สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน

 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ

 กิจกรรมสรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ

 สนง.แรงงานลําปาง

รวมกับ ม.ธรรมศาสตร

 ศูนยลําปาง

การพัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษา ปการศึกษา 2563

 สพฐ.

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาระนอง

การเรียนรูและทดสอบความรูดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการวิจัยทางการศึกษา

 กศน. อําเภอเมืองจันทร 

ครูศราวุฒิ  มินธงตอ

ครูนางสาวยุพิน         

 คําหนอย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และการสรางหองเรียน

ออนไลน 2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน หลักสูตรสงเสริมรูเทา

ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง 

และใชสื่ออยางสรางสรรค ในมิติวัฒนธรรม

 ดวยการเรียนการสอนออนไลนระบบเปด 

CHULA MOOC

 กระทรวงวัฒนธรรม

การปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน  สมาคมเคมีแหง

ประเทศไทย และ

บริษัทเคมีดาว

ครูนางสาวยุพิน         

 คําหนอย

ตอ



1614
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวยุพิน         

 คําหนอย

ครู การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน(PERFORMANCE 

AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวังและใชสื่อ

อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรมดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA

 MOOC

 กระทรวงวัฒนธรรม

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม: มุมมองผูบริหาร  นักวิชาการ  ครู ฯ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวเอื้อมเดือน  

  ปนตาวะนา

4
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 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเขียนโครงการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

สงเสริมการเรียนรูเทาทันสื่อ  สารสนเทศ

และดิจิทัลเฝาระวังและใชสื่ออยาง

สรางสรรค ฯ

 กระทรวงวัฒนธรรม

เชิงปฏิบัติการและคัดเลือด best practice

 ของครูผูสอนกลุมสาระคณิตศาสตร 

จังหวัดลําพูน

 ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระคณิตศาสตร

 จังหวัดลําพูน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

ครูศิราพร พุฒิเศรษฐ5

ครูนางสาวเอื้อมเดือน  

  ปนตาวะนา

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน

 1 และการสรางหองเรียนออนไลน 2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอ ศิราพร พุฒิเศรษฐ 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนา

สมรรถนะครูมืออาชีพดานการจัดการ

เรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอกชั้น

เรียน และเทคโนโลยีเปนฐาน

 สํานักพัฒนาและ

สงเสริมวิชาชีพ 

สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่อ

อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA

 MOOC รอบที2่

 กระทรวงวัฒนธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปออนไลนสําหรับครู

 สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 นางสาวสุประวีณ    

  สังสถิตย

ครูผูชวย โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

ตําแหนงครูผูชวย

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ตอ ศิราพร พุฒิเศรษฐ 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

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมปฏิบัติการเคมียอสวน  สมาคมเคมีแหง

ประเทศไทยและบริษัท

เคมีดาว

การอบรมออนไลน หัวขอครูวิทยาศาสตร

วิถีใหม จัดการเรียนรูออนไลนอยางไร ให

นาสนใจและสะทอนธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร

 หนวยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรเพศ

วิถีศึกษา

  สพฐ. และ สสส.

ครูผูชวยนางสาวสุประวีณ    

  สังสถิตย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน หลักสูตรสงเสริมการรูเทา

ทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัลเฝาระวัง และ

ใชสื่ออยางสรางสรรค

 กระทรวงวัฒนธรรม

การจัดการเรียนกาสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม ในหัวขอการสรางหองเรียนออนไลน 1

 และหองเรียนออนไลน 2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนกาสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม ในหัวขอเทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนกาสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผูชวยนางสาวสุประวีณ    

  สังสถิตย

ตอ



1620

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสุประวีณ    

  สังสถิตย

ครูผูชวย การจัดการเรียนกาสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม ในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลน ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัด และประเมินผลสําหรับการเรียน

ออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

TOT Smart Kid Code  หนวยงาน  TOT 

จังหวัดลําพูน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน

 1 และการสรางหองเรียนออนไลน 2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางยาใจ ทาแปน7
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่นและการวัด

และประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางยาใจ ทาแปนตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู หัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3 Coding Online For Grade 7-9 

Teacher (C4T-8) รหัส 63025 จํานวน 

20 ชั่วโมง

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และ สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสทว)

8 นางสาวเจนจิรา     

 แกวมามือ

ครู อบรมผูกํากับลูกเสือลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ขั้นความรูขั้นสูง

 รร.จักรคําคณาทร

ครูนางยาใจ ทาแปนตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  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

กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาดวย

ระบบออนไลน

 กศน.อ.บางสะพาน จ.

ประจวบคีรีขันธ

มารูจัก Phenomenon-Based Lerning 

กันเถอะ ระดับมัธยมศึกษา

  บ.อักษร เอ็ดดูเคชั่น 

จํากัด (มหาชน)

เพศวิถี  สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสราง

เสริมสวัสดิภาพ

ครูนางสาวเจนจิรา     

 แกวมามือ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย  หนวยงานตลาดนัดการ

เรียนรูออนไลนวัง

จันทรเกษม

คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม  หนวยงานตลาดนัดการ

เรียนรูออนไลนวัง

จันทรเกษม

โครงสรางกระทวงศึกษาธิการ เสนทาง

วิชาชีพครูจะกาวเดินไปทิศทางใด

 หนวยงานตลาดนัดการ

เรียนรูออนไลนวัง

จันทรเกษม

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน Coding  บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน)

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

พนักงาน

ราชการ

นายรณรงค          

ชัยหวยหา

9

ครูนางสาวเจนจิรา     

 แกวมามือ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครู 

ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม : 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครู 

ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชันและ การวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พนักงาน

ราชการ

นายรณรงค          

ชัยหวยหา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายรณรงค          

ชัยหวยหา

พนักงาน

ราชการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนา 

นวัตกรรม การจัดการเรียนรู และ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานแนว

ปฏิบัติสูความเปนเลิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน 

และการสอนความปลอดภัยบนโลกอิน

เทอรเนตดวยการเรียนเชิงรุก

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูบุญจันทร  อินทรีย10



1627

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ 2

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 เทคนิคและวิธการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ 

และหองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปน

ฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 การจัดกิจกรรมออนไลนตามแนวคิด เกมิฟ

เคชั่น และการวัดและประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูบุญจันทร  อินทรียตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ บุญจันทร  อินทรีย ครู หลักสูตรการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และ

ดิจิทัลเฝาระวัง และใชสื่ออยางสรางสรรค

ในมิติวัฒนธรรมดวยการเรียนการสอน

ออนไลน ระบบเปด CHULA MOOC  

รอบที่ 2

 กระทรวงวัฒนธรรม

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

11 ครูนางเรวดี    ไชยวุฒิ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน OBEC2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนยุคใหม ในมุมมอง

ผูบริหาร หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

แบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมออนไลน OBEC2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนยุคใหม ในมุมมอง

ผูบริหาร หัวขอ การจัดกิจกรรมออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน OBEC2021 Webinar การ

จัดการเรียนการสอนยุคใหม ในมุมมอง

ผูบริหาร หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนดวยสื่อวิดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพัทธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมหลักสูตรการเรียนการเรียนรูเทา

ทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลเฝาระวัง และ

ใชสื่ออยางสรางสรรค CHULA MOOC 

รอบที่ 2

 กระทรวงวัฒนธรรม

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

วิทยาศาสตรชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เรื่องผลิภัณฑจากพืช และการ

ใชเครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน

 สสวท : IPST SMT 

Teacher มัธยมปลาย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวธิดาพร บุญฟู ครูผูชวย อบรมตลาดนัดออนไลนวังจัทรเกษม 

หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการเมืองไทย 

บรรยายโดยทานชวนหลีกภัย



การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน  สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสรางหองเรียนออนไลน  สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชั่นและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วิดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการฝกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเปน

นักจิตวิทยาประจําโรงเรียน

 สพฐ.

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

ครูนางพรพิมล  ณะลุนลีตอ

ครูยุวดี  พรหมนิล14
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ทักษะครูกับการเรียนรูออนไลนยุคใหม สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การเรียนรูกัญชา และกัญชงอยางชาญ

ฉลาดสําหรับประชาชน

 กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมการสรางและการพัฒนานวัตกรรม

การศึกษา

 ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

ครูยุวดี  พรหมนิลตอ

พนักงาน

ราชการ

วาที่ ร.ต.ชนินทร    

 นาคอินทร

15
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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

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน

 สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การทดสอบออนไลนเนื่องในวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจําป 2564

 โรงเรียนปทุมคงคา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรไทยตาม

โครงการนวัตกรรมสงเสริมการอานและการ

เรียนรูตามอัธยาศัย Reading Learning 

Online

 ศูนยการศศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

สารภี

การจัดการเรียนการสอนออนไลนดวย

ระบบ Video Conference

 โรงเรียนอนุบาลบาน

แพว (2500)

ครูนายบรรเจิด คุรุกิจ16
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมการสรางและการพัฒนานวัตกรรม

การศึกษา

 ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

โควิด 19 และระบาดวิทยา  ม.เกษตรศาสตร

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

แงมุมประวัติศาสตรสูการกาวเดินในอนาคต  สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ครูนายชัยรุจน กาวิชัย17

ครูนายพีรศักดิ์ พรหมนิล18
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  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายพีรศักดิ์ พรหมนิล ครู การวัดประเมินผลทักษะดานการเขาใจ

ดิจิทัล (Digital Literacy)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สพรรณบรีเขต 3
19 นางปรานี ไกลกลิ่น ครู ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู 

สังกัด สพฐ

 สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

ครูนางปรีญา            

แสงศรีจันทร

20
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายวันคํา ไทยกรรณ ครู ลูกเสือตานภัยยาเสพติด  โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคใหม 

มุมของผูบริหาร นักวิชาการ และครู  ใน

หัวขอ การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวย

สื่อวิดีโอออนไลน และ หองเรียนกลับดาน

ดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคใหม 

มุมของผูบริหาร นักวิชาการ และครู  ใน

หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวเกมิฟเคชัน และ การวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลูกจางนายวิทยา กันทะวงศ23
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ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมแนวทางการสรางเสริมความ

ปลอดภัยในมิติสวนตัว สังคม และ

สุขภาพจิตนักเรียนดวยระบบการแนะแนว

และ School Health HERO

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อ

รองรับการประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

"มารูจัก Phenomenon-Based Learning

 (PhenoBL)กันเถอะ" (ระดับมัธยมศึกษา)

 บริษัทอักษร เอ็ด

ดูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลูกจางนายวิทยา กันทะวงศตอ

ลูกจางนางสาววรรณิการ  

ศรีวิชัยแกว

24
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(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

ประจําปงบประมาณ  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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เพื่อการ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1642

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล
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ทักษะภาษา
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พัฒนาตนเอง
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การจัดการเรียนการสอนอนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(PERFORMANCE AGREEMENT)

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางนันทนภัส        

 ชลยศปกรณ

ตอ
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล (Video Conference) 

เรื่อง การสังเคราะหรายงานผลการเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการ

วิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใน

รูปแบบออนไลน

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาส

วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบ

ออนไลน)

   √  √ สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา

การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  √  √ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กําแพงเพชร

การเรียนรูกัญชาและกัญชงอยางชาญ

ฉลาดสําหรับประชาชน

 √ กระทรวงศึกษาธิการ

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

นางนันทนภัส        

 ชลยศปกรณ

ตอ

ครูนางศิริพร วงศหลา3
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรสําหรับ

ครู

 √ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กําแพงเพชร

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 √ โรงเรียนปาซาง

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ 2  สพฐ. และ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ 2  สพฐ. และจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ.

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 สพฐ.

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอ  สพฐ.

การรูเทาทันสื่อ สารสนเทศฯ  กระทรวงวัฒนธรรม

นางศิริพร วงศหลาตอ ครู
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง/การวัดและ

ประเมินผลฯ

 ม.ราชภัฏลําปาง

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

 สพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Online  โรงเรียนปาซาง

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

ครูนางนุชรินทร        

 พรมรักษา

4

ครูนางศิริพร วงศหลาตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาตนเองผานการอบรมออนไลน

แนวทางการประเมินใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะ และ

เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ ว21/2560

/ ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรียนบางละมุง

การพัฒนาตนเองผานการอบรมออนไลน

ความรูเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน

กระบวนการ  PLC  ชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพสูสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน

/ ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรียนบางละมุง

ผานการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย

ในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

/ กระทรวงศึกษาธิการ 

มูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย และ 

Save the Children

ครูนางนุชรินทร        

 พรมรักษา

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ “PLC การ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี” และการนําเสนอ Best 

Practice สําหรับครูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดลําพูน

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จังหวัด

ลําพูน

A Searching System for Certificate 

on Online Database by Google Apps 

Script

 GEG Thailand

Basic AI Lesson with Teachable 

Machine

 GEG Thailand

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และ

 การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางนุชรินทร        

 พรมรักษา

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธ และ หองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและประเมิน

สําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลน และ หองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางนุชรินทร        

 พรมรักษา

ตอ
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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การวัด

และประเมินผลดวย Chrome OS และ 

Google Workspace

 ภาควิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ

ปฏิบัติการ Workshop ออนไลน เตรียม

ประเมิน วฐ.2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 

10 ชั่วโมง รุนที่ 2

 หางหุนสวนจํากัด ธีร

กุลภูมิปญญา

5 นางปณณรัศม       

 ศรีตระกูลวงค

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 √ โรงเรียนปาซาง

ครูนางนุชรินทร        

 พรมรักษา

ตอ



1650

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ “PLC การ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี” และการนําเสนอ Best 

Practice สําหรับครูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดลําพูน

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จังหวัด

ลําพูน

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน

ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  

2563

 โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู

แบบ online

 ร.ร.ปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณักรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 สํานักงานกรรมการ

ศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ครูนางปณณรัศม       

 ศรีตระกูลวงค

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 √ โรงเรียนปาซาง

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน

ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  

2563

 โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 สํานักงานกรรมการ

ศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู

แบบออนไลน

 โรงเรียนปาซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 √ โรงเรียนปาซาง

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน

ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  

2563

 โรงเรียนปาซาง

ครูนายนิธิกรณ          

 เนตรนิลพฤกษ

6

ครูนายศักดิ์ดา          

 แกวกําเนิด

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายศักดิ์ดา          

 แกวกําเนิด

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู

แบบออนไลน

 โรงเรียนปาซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 √ โรงเรียนปาซาง

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน

ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  

2563

 โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณักรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 สํานักงานกรรมการ

ศึกษาขึ้นพื้นฐาน

9 นางบุญเครือ         

 นามบุปผา

ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

ครูวาที่ ร.ต.สุเทพ       

 ใจยะปน

8



1653

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมโครงการประกวดแขงขันนวัตกรรม
(Best Practices) และแลกเปลี่ยนเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

 สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

 สํานักงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน

ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  

2563

  โรงเรียนปาซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสราง

เวปไซดออนไลน

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางบุญเครือ         

 นามบุปผา

ตอ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

2564

 โรงเรียนปาซาง

การประชุมโครงการสงเสริมสนับสนุน การ

พัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู การนําเสนอผลงาน

แนวปฏิบัติสูความเปนเลิศ

 ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการงาน

ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา  

2563

 โรงเรียนปาซาง

การทดสอบออนไลนกิจกรรม "วันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา" เนื่องในวันมาฆบูชา

 โรงเรียนปาไมอุทิศ 4

การทดสอบความรูออนไลน "การจัด

ดอกไมสดและงานใบตองเบื้องตน" ดาน

งานอาชีพและคหกรรมศาสตร

 รานนาคาดอกไม

กบินทรบุรี

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar 

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก"

 สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 เรื่อง การสรางหองเรียนออนไลน 1 และ 

การสรางหองเรียนออนไลน 2

 สพฐ.

ครู คศ.3นางสุนีย ชาราษฎรตอ
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เรียนการสอน

   (3)   
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วัดผล

ประเมินผล
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การใชสื่อ

เทคโนโลยี
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บริหารจัด

การศึกษา
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 เรื่อง เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบ

มีปฏิสัมพันธ และ หองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 สพฐ.

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 การจัดการเรียนการสอนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชั้น และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรแบบ Online

 โรงเรียนปาซาง 

จังหวัดลําพูน

การอบรมออนไลน เรื่อง Active Learning  โรงเรียนบานโนน

ประทาย สพป.ยโสธร 

เขต2

ครู คศ.3นางสุนีย ชาราษฎรตอ
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสุนีย ชาราษฎร ครู คศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบอนไลน สําหรับครุ

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

 ในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดตอโคไรนา 2019 ผานระบบการ

ประชุมทางไกล

  √ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3 หนวยงานที่จัด สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู คศ.3นางปยะกาล  

พงษสวุรรณ

11
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปกิบัติการพัฒนาเทคนิค 

Coaching and  Mentoring ตามโครงการ 

Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ปงบประมาณ 2563

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู 

ถอดการเรียน และนําเสนอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา นํากระบวนการนิเทศการ

สอน Coaching และเทคนิค CQCD สูการ

ปฏิบัติภายใตโครงการ Coaching Teams 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ

 2563

√ สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําพูน

ครู คศ.3นางปยะกาล  

พงษสวุรรณ

ตอ
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ทักษะภาษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมครูหลักสูตรวิทยาศาสตร” ศูนย

หนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) ระดับมัธยมศึกษา

การศึกษา หนวยงานที่จัด

บริษัท โมเดิรน เอ็ค

คูเลชั่นมอลล จํากัด  

ศูนยหนังสือแหง

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย รวมกับ

สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

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)

ครู คศ.3นางปยะกาล  

พงษสวุรรณ

ตอ
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เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน เรื่อง Active Learning 

(เกียรติบัตร)
√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา. 

เขต 2 จ. ยโสธร

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ เรื่องดาวเทียม

ไทยคมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (เกียรติบัตร)
√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษา จ. รอยเอ็ด

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาศ

วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2564 (เกียรติบัตร)
√ สํานักงานเลขาธิการคุรุ

สภา

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ คุณสมบัติของครู

ไทยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (เกียรติบัตร)
√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษา

ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาศ

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

สภา

ครู คศ.3นางปยะกาล  

พงษสวุรรณ

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ คุณสมบัติของครู

ไทยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (เกียรติบัตร)
  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

(วุฒิบัตร)

  สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พ.ว)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชหองเรียน 

IAD Class เปนแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรู

วิถีใหม(วุฒิบัตร)

  สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พ.ว)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชหองเรียน 

IAD Class ในรายวิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ)(วุฒิบัตร)

  สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พ.ว)

12 นางอรัญญา  วังกี ครู  ค.ศ.3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอ

  Best  Practice กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  / ศูนยพัฒนาการเรียนรู

กลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

ครู คศ.3นางปยะกาล  

พงษสวุรรณ

ตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการเขาศึกษาเรียนรู โครงการพัฒนา

ดานเทคโนโลยีสมัยใหม โดยผานการเขา

รวมศึกษาจากหนวยการศึกษาวิศวกรรม IT

 และนวัตกรรม 8 หนวยการเรียนรู

  / มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบออนไลน

 โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับึรู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 สพฐ.

13 นางฉฎาภา ศรีพฤกษ ครู การเขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ 
“สมรรถนะผูเรียน  สูการเรียนเชิงรุก”

 บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น
 จํากัด (มหาชน)

ครู  ค.ศ.3นางอรัญญา  วังกีตอ



1663

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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 

2564

 โรงเรียนปาซาง

การประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ

การดูชวยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัย

ในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ประจําป2564

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2564

  โรงเรียนปาซาง

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเสริมสรางความเขมแข็งระบบ

การดูชวยเหลือนักเรียนเพื่อความปลอดภัย

ในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ประจําป ๒๕๖๔

  สพม.ลําปาง ลําพูน

การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม  มหาวิทยาลัยนเรศวร

การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล  มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบออนไลน

 โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

ประจําปงบประมาณ  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

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

  สสวท

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

  สสวท

ครู คศ.3นางชนกนันท  

ทะนานแกว

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวิจัยและพัฒนา(R&D)และการพัฒนา

นวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา

 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สพฐ

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

สงเสริมสถานศึกษาและประสานความ

รวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเกี่ยวกับแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต

สถานการณ COVID-19ประจําป 2564

  สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและ

ประเมิณคุณภาพ

การศึกษา

การพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ O-NET PISA วิชาวิทยาศาสตร

  สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ

กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาสํานักงาน 

กศน

  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษายะลา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best

 Practice)

      เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษา 

จังหวัดลําพูน

การเตรียมความพรอม การทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3

    โรงเรียนปาซาง

ครูวิทยในดวงใจ   ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษายะลา

แสงและเงาในชีวิตประจําวัน   ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษายะลา

การพัฒนาตนเองดวยการเรียนผานระบบ

ออนไลน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม

  โรงเรียนบานแกงขอ

ครูผูชวยนายชินภัทร 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

  สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 1

โครงการสงเสริมพัฒนาครูใหมีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหมมุมมองของผูบริหารนักวิชาการและครู

ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับ

ดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สพฐ.โดยความรวมมือ

ของคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูผูชวยนายชินภัทร 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายชินภัทร เดชผล ครูผูชวย การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของ ผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ออนไลนตามแนวคิดเกมมิฟเคชัน

และการวัดประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 สพฐ.โดยความรวมมือ

ของคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางคลังขอสอบ

ออนไลน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

 ศูนยพัฒนาการเรียนรู

กลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนปฏิบัติ ราชการประจําปงบประมาณ 

2564

 โรงเรียนปาซาง

การรวมกิจกรรมบูรณาการวิชาการ งาน

ประเพณียี่เปงรําลึก ประจําปการศึกษา 

2563

 โรงเรียนปาซาง

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู

แบบ online

 โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการและ นําเสนอ 

Best Practice ครูผูสอนสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร

 ศูนยพัฒนาการเรียน

การสอนสาระ

คณิตศาสตร จ.ลําพูน

การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรแบบสะเต็ม

ศึกษา (10 ชั่วโมง)

 มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการจัดการเรียนรูกลุมสาระ

คณิตศาสตร

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม 

ศึกษาหนองคาย เขต 2

ครูนางฉายกุศล         

 แสนสิงห

17

ครูนางพัชรมณฑ  ใจมาตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียฝใหม เขต 2

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่น และ 

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางฉายกุศล         

 แสนสิงห

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางฉายกุศล         

 แสนสิงห

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูปละบุคลากรทางดารศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

แลบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT) จํานวน 6 ชั่วโมง

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่น และ 

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาชั้นพื้นฐาน

ครูนางฉายกุศล         

 แสนสิงห

ตอ



1676

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสพฐ.

 คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรแบบสะเต็มศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

 หนองคาย เขต 2

ครูนางฉายกุศล         

 แสนสิงห

ตอ



1677

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูปละบุคลากรทางดารศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

แลบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PERFORMANCE 

AGREEMENT) จํานวน 6 ชั่วโมง

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2564

⁄ โรงเรียนปาซาง

การเสริมสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา ⁄ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางฉายกุศล         

 แสนสิงห

ตอ

ครูนายสุชาติ   ฝายเทศ18



1678

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู

กลุมสาระภาษาตางประเทศ

⁄ สพม.ลําปาง ลําพูน

การพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู

กลุมสาระภาษาตางประเทศ

 สพม.ลําปาง ลําพูน

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนการ

จัดการเรียนรู

 การจัดการเรียนรู

รูปแบบออนไลน

สําหรับครูสังกัดสพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนแก

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

การเขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ 
“สมรรถนะผูเรียน  สูการเรียนเชิงรุก”

 บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น
 จํากัด (มหาชน)

การเขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ “ PLC  

การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย”

 โรงเรียนธีรกานทบาน
โฮง จังหวัดลําพูน

ครูนางวาสนา ไวคกุล19

ครูนายสุชาติ   ฝายเทศตอ



1679

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2564

 โรงเรียนปาซาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา

นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูของครู

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

 เครือขายศูนยพัฒนา

วิชาการกลุมสาระการ

เรียนรู

ภาษาตางประเทศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 นายกิตติบุญ          

 ลังการพินธุ

ครู การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

ครูนางอัจนา  บุญเสริม20



1680

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รวมโครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ จัดหวัดลําพูน ณ หองโสตทัศนศึกษา

 โรงเรียนบานแปนพิทยาคม

 ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ 

โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม จังหวัดลําพูน

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

ครูนายกิตติบุญ          

  ลังการพินธุ

ตอ



1681

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 เขารวมโครงการนําเสนอนวัตกรรม(Best 

Practices) และแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

  ณ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน จ.

ลําพน

  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ          

 ขั้นความรูชั้นสูง

 สํานักงานลูกเสือ

จังหวัดลําปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม

ความพรอมและพัฒนาอยางเขมตําแหนง

ครูผูชวย

      สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online แกคณะครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

ครูผูชวยนายปองพล          

 จิตนารินทร

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

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

 เขารวมโครงการนําเสนอนวัตกรรม(Best 

Practices) และแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

  ณ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน จ.

ลําพน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2564

 โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณักรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 สํานักงานกรรมการ

ศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

25 นายอนันต จันทรเพ็ญ พนักงาน

ราชการ

การทดสอบความรู เคมีในชีวิตประจําวัน 

สัปดาหวิทยาศาสตร

 โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี)

ครูอัตราจางนายวิทยา โพธิพฤกษ24
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอนันต จันทรเพ็ญ พนักงาน

ราชการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

การพัฒนาทักษะการเรียนรูรูปแบบออนไลน  สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

รวมเรียนรู การจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน

 รร.บานนาซาว สนง. 

เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลยเขต1

อบรมออนไลน เรื่อง การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางปลอดภัย

 รร.ดุสิตคามนคร จ.

อุบลราชธานี

ทดสอบวัดความรูผานระบบออนไลน การ

วิจัยในชั้นเรียน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10

ครูศิริรัตน ณ เชียงใหม26

ครูนายจรัส ทนันชัย27
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายจรัส ทนันชัย ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูแบบออนไลน

 สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงานกรรมการ

ศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

ครูนายสุชัช ทัศนียคติ29

ครูนางสาวลีลาวดี       

 ปละอุด

28
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สํานักงานกรรมการ

ศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณักรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 สํานักงานกรรมการ

ศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

ครูอัตราจางนายปรเมษฐ หนูแกว31

ครูอัตราจางนางสาวพรรณิการ 

ดอกดวง

30
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง

33 นางสาวศรภัครัศศ 
 ยะอะนันต

พี่ลี้ยงเด็ก
พิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ Online

แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนปาซาง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบออนไลน

 โรงเรียนปาซาง

ครูอัตราจางวาที่ ร.ต.หญิงกชกร 

โปรงใจ

32

ครูนายนพดล บุญภา34
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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

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        

 สายเครื่อง
ครู คศ.3 โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ

 สพม. ลําปาง ลําพูน

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6  นางพวงทอง         

อินทชัยศรี
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
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ประจําปงบประมาณ  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



1690

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

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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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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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประสาน

พลังนวัตกรรมพัฒนาครู: 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 แนวทางการประเมินใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ  ว21/2560

 รุนที่ 5

 ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรียนบางละมุง

ครู คศ.3นางสาวพัชราภรณ  

 จันทรตาธรรม

ตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษา 4-6(Coding  Online  

Grade 10-12 Teacher (C4T-9

 สพฐ.  และ  สสวท.

การยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะตาม

หลักเกณฑ  ว21,23

 หนวยพัฒนาครู(นิติ

บุคคล) ในกํากับของ

สถาบันคุรุพัฒนาหาง

หุนสวนจํากัดเพื่อครู

การประชุมสมาคมครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดลําพูน

 สมาคมครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัด

ลําพูน

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.

ครู คศ.2นายอภินันท  สุขโสมตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา

งาน(FERFORMANCE AGREEMENT)

 สพม.กทม.เขต1

การบูรณาการศาสตรพระราชากับการ

จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ

และวิทยฐานะแนวใหมเนนผลลัพธผูเรียน

และประเด็นทาทายของครูผูสอนสู

ขอตกลงกับผูอํานวยการ

 สถาบันไอเวิลด

โครงการ Good  Food  For  All กินด-ี

อยูดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพืช

(cruelty-free,plant-based Diet)ครั้งที2่

 สพฐ.และบริษัทคะตะ

ลิสตจํากัด

คายเสริมสรางทะกษะชีวิต"ปลุกพลัง KID

พิชิตปญหา 2"ประจําป  2564

 สพม.ลปลพ.

ครู คศ.2นายอภินันท  สุขโสมตอ
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน  OBEC  2021  

Webinar   “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกตอใหม:มุมมองของผูบริหาร

  นักวิชาการและครู”ในหัวขอ แนว

ทางการพัฒนาการเรียนออนไลและการ

สอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอรเนต

ดวยการเรียนเชิงรุก

 สพฐ. โดยคณะครุ

ศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมออนไลน  OBEC  2021  

Webinar“การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกตอใหม:มุมมองของผูบริหาร

  นักวิชาการและครู”ในหัวขอการสราง

หองเรียนออนไลน1และการสรางหองเรียน

ออนไลน2

 สพฐ. โดยคณะครุ

ศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

นายอภินันท  สุขโสมตอ ครู คศ.2
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน  OBEC  2021  

Webinar“การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกตอใหม:มุมมองของผูบริหาร

  นักวิชาการและครู”ในหัวขอเทคนิกและ

วิธีการสอนออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและ

หองเรียนออนไลนโดยใชดครงงานเปนฐาน

 สพฐ. โดยคณะครุ

ศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การอบรมออนไลน  OBEC  2021  

Webinar“การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกตอใหม:มุมมองของผูบริหาร

  นักวิชาการและครู”ในหัวขอการจัดการ

เรียนการสอนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเค

ชันและการวัดและประเมินสําหรับการ

เรียนออนไลน

 สพฐ. โดยคณะครุ

ศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครู คศ.2นายอภินันท  สุขโสมตอ
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน  OBEC  2021  

Webinar“การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกตอใหม:มุมมองของผูบริหาร

  นักวิชาการและครู”ในหัวขอการสงเสริม

ศักยภาพการเรียรนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบ

มีปฏิมพันธ

 สพฐ. โดยคณะครุ

ศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การทดสอบความรูเกี่ยวกับดาวเคราะห

แคระดวนระบบอิเล็กทรอนิกส

 ศุนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การประชุมเสริมสรางประสิทธิภาพและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดเนินงาน

ควบคุมยาสูบในสถานศึกษาสูความยั่งยืน

 กรมควบคุมโรค

ครู คศ.2นายอภินันท  สุขโสมตอ
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอภินันท  สุขโสม ครู คศ.2 หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศ  และดิจิทัลเฝาระวังและใชสอ

อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรมดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA 

 MOOC  รอบที่ 2

 กระทรวงวัฒนธรรม

1. การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ทางไกล ในสถานการณการแพรนะบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผาน

ระบบการประชุมทางไกล

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. อบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 1-3 Coding Online for Grade 7 – 9 

Teacher

 สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ครู คศ.2นายอุรุพงษ  วิทยา

พูน

5
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(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความรู

ความสามารถดานการวัดและประเมินผล

การศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA 

สูชั้นเรียน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายอุรุพงษ  วิทยา

พูน

ครู คศ.2 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
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(7) 
ทักษะภาษา
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ทักษะภาษา

เพื่อการ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

3. ครงการสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติ

สูความเปนเลิศ

ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ จังหวัด

ลําพูน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดล 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ศูนย กศน.อําเภอดอน

พุด

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมีปฎิ

สัมพันธ และหองเรียนออนไลน โดยใช

โครงงานเปนฐาน วันที่ 19 พค.2564

 สพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชั่น และการวัดและการ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไน วันที่ 20 

พค.2564

 สพฐ.

ครู คศ.2นายประทีป           

 คําเรืองฤทธิ์

ตอ



1707

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดาน ดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ วันที่ 21 พค.2564

 สพฐ.

การพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

 learning)วันที่ 12 ก.ค.2564

 สพฐ. 

โครงการGood Food For All กินด-ีอยูดี

การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการ

เบียดเบียนสุขภาพจากพืช ครั้งที่2 วันที่ 17

 ก.ค.2564

 สพฐ. 

พระบิดาแหงดาราศาสตรไทย และวัน

วิทยาศาสตรแหงชาติ วันที่ 11 สค.2564

 กลุมหองสมุด by Mark

วันวิทยาศาตรประจําป 2564 วันที่ 11 

สค.2564

 ศุนย กศน.ราษีไศล

ครู คศ.2นายประทีป           

 คําเรืองฤทธิ์

ตอ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ
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(8)     การ

พัฒนาตนเอง
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู

ความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยีและ

การสรางบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม

โรงเรียน(คร)ูออนไนครบวงจร  วันที่ 12 

ส.ค.2564

 สถาบันไอเวิลด

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน วันที่14-15 

ส.ค.2564

 สพฐ.

12 นางสาวลําเพา  สุภะ ครู คศ.2 1. กิจกรรมทางวิชาการ  PLC กลุมสาระ

คณิตศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ครู คศ.2นายประทีป           

 คําเรืองฤทธิ์

ตอ
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ทักษะภาษา
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พัฒนาตนเอง
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

1. การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

สําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6

 สพฐ.

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) ผาน

ระบบการประชุมทางไกล

 สพฐ.

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 .

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563

 สพม.ลปลพ.

ครู คศ.2นางสาวณัฐนรี        

 ไมมีภัย

13
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวณัฐนรี        

 ไมมีภัย

ครู คศ.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบการ

ประชุมทางไกล เรื่องการสังเคราะห

รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563

 สพม.ลปลพ.

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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ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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)

 สพฐ.สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

5. อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผานระบบการ

ประชุมทางไกล

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือกBest 

Practice ของครูผูสอนสาระคณิตศาสตร 

จังหวัดลําพูน

ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระคณิตศาสตร

 จังหวัดลําพูน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคใหม:

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

หัวขอการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

 สพฐ.

ครูอัตราจางนางสาวกัลยา  จุมปู17
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวกัลยา  จุมปู ครูอัตราจาง การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคใหม:

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

หัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

 สพฐ.

18 นางสาวจริยา   

สาริกานนท

ครูอัตราจาง 1.English boot camp สําหรับครู

ภาษาอังกฤษ

 ร.ร. ลําปางกัลยาณี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

 สพฐ.

การวัดและประเมินผลแนวใหม  สพ.สตูล

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน (PA)

 สพม.กทม.1

นางอัมพร  วรรณแกว19 ครู 
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   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน (PA)

 สพปงลําพูน เขต 2

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครู

 สพฐ.

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ : PLC   โรงเรียนบานวังชิ้น 

สพป.แพร เขต2

How to จิตวิทยาเด็ก  สพฐ.

การจัดเวลาเรียนทามกลางวิกฤตโควิด 5 

รูปแบบ

 สพฐ.

ปลุกพลังครูสูซุปตารในใจเด็ก  สพฐ.

เขาใจเด็ก เขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล

 สพฐ.

ครูชนกขวัญ ศรีคํา20

ครู นางอัมพร  วรรณแกวตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เคล็ดลับการสรางหองเรียนออนไลนในยุค

โควิด

 สพฐ.

สอนฟน ๆ สไตลฟนแลนด  สพฐ.

สรางเด็กไทยใหเปน Global Citizen  สพฐ.

How to have cool online teaching 

style

 สพฐ.

การหารายไดเสริมของครูยุคใหม มันไมใช

ทางเลือก แตมันคือทางรอด

 สพฐ.

Coach ชวนคิด สไตลวิทยครูปอม Asci  สพฐ.

Befriend Your English Class: it’s time 

to change

 สพฐ.

จินตคณิต ครูทุกคนทําได  สพฐ.

School Bright นวัตกรรมระบบบริหาร

สถานศึกษาครบวงจรศตวรรษที่ 21

 สพฐ.

เผยเคล็ดลับสอนดนตรีดวยวิธีออนไลน สพฐ.

นวัตกรรมการคนพบความถนัดของเด็ก  สพฐ.

ครูชนกขวัญ ศรีคําตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเรียนรูและการฝกทักษะดนตรีผานการ

เรียนการสอนออนไลน TERO Music 

Course

 สพฐ.

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร”ู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนา

กาเรียนออนไลน และการสอนความ

ปลอดภัยบนโลกอินเทอรเน็ตดวยการเรียน

เชิงรุก

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร”ู ในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน1 และการสรางหองเรียนออนไลน2

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชนกขวัญ ศรีคําตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การใชงานระบบสารสนเทศระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่และ

โรงเรียนแกนนํา 4 ภูมิภาค

 ศูนยเฉพาะกิจคุมครอง

และชวยเหลือเด็ก

นักเรียน สพฐ. (ฉก. 

ชน) และสํานักงาน

กองทุนเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 

(กสศ.)

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร”ู ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชนกขวัญ ศรีคําตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร”ู ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และ

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร”ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลน และ

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

 สพฐ. โดยความ

รวมมือของ คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูชนกขวัญ ศรีคําตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวม

ขอคิดเห็นการใชงานระบบสารสนเทศดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ระยะที่ 1 (เฉพาะกลุม

โรงเรียนและเขตพื้นที่นํารอง)

 ศูนยเฉพาะกิจคุมครอง

และชวยเหลือเด็ก

นักเรียน สพฐ. (ฉก. 

ชน) และสํานักงาน

กองทุนเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 

(กสศ.)

แตงกายงามตามแบบไทย” เนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2564

 โรงเรียนกรรณสูต

ศึกษาลัย จังหวัด

สุพรรณบุรี

การประชุมออนไลน เรื่อง การสังเคราะห

รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา

 สพม.ลปลพ.

ครูชนกขวัญ ศรีคําตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประชุมปฏิบัติการประสานแผนการ

บริหารจัดการเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ

สถานศึกษาผานระบบออนไลน

 สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

สพฐ.

ผูรับผิดชอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ  สพม.ลปลพ.

การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ ว  สพม.กทม. เขต 1

การจัดการเรียนการสอนออนไลน ใน

สถานการณCOVIC-19

 สพฐ.

ครูชนกขวัญ ศรีคําตอ

ครูเบญจวรรณ เตจะวงศ21
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ
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จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ
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ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน

 สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต1

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเกษตร    

 ศาสตร

วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย  ตลาดนัดอบรม

ออนไลนวังจันทรเกษม

คุณธรรม จริยธรรมเด็กทางรอดของสังคม  ตลาดนัดการเรียนรู

ออนไลนวังจันทรเกษม

โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการเสนทาง

วิชาชีพครูจะกาวไปทิศทางใด

 ตลาดนัดการเรียนรู

ออนไลนวังจันทรเกษม

ครูสุธาสินี  เรืองพยัคฆ22
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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมตืนวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 สพฐ.

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูตาม ว 

9/2564

 โรงเรียนชํานาญ

สามัคคีวิทยา

ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

อยางมีประสิทธิภาพ

 สถาบันพัฒนา

บุคลากรภาครัฐดาน

ดิจิทัล

ครูสุธาสินี  เรืองพยัคฆตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสุจิลา            

 คติศิริกุญชร

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน

เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการผาน

ระบบการประชุมทางไกล (Video 

Conference) เรื่องการสังเคราะหการ

รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาของสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

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

 โรงเรียนสวนบุญ     

โญปถัมภ ลําพูน

5 นายศักดิ์นรินทร  

รักออน

ครู คศ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่

 โรงเรียนจักรคําคณาทร

 จังหวัดลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายปกรณ           

 กันไชยสัก

4
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม

 โรงเรียนจักรคําคณาทร

  จังหวัดลําพูน

อบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มอส

 & เฟรน และแมลงลําธารนํารู คายการ

เรียนรูอยางสรางสรรค” จังหวัดลําพูน

 ศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 “หริภุญชัย” จังหวัด

ลําพูน

อบรมถายทอดความรูโครงการ TOT 

Smart Kids Code ใหกับบุคลากรทาง

การศึกษา

 โทรศัพทจังหวัดลําพูน

เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการผาน

ระบบการประชุมทางไกล (Video 

Conference) เรื่องการสังเคราะหการ

รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห

ประสิทธิภาพและโอกาของสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

ครู คศ.1นายศักดิ์นรินทร  

รักออน

ตอ
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ในวิชาชีพ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายศักดิ์นรินทร  

รักออน

ครู คศ.1 ไดเขารวมการประชุมออนไลน เรื่อง การ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563

 สพม.ลําปาง ลําพูน

6 นายประมูล          

 ภูครองแถว

ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมโครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินการพัฒนานวัตกรรม การจัดการ

เรียนรูของครูกลุมสาระการงานอาชีพ 

จังหวัดลําพูน

 โรงเรียนบานแปน

พิทยาคม

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา

เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อตานยาเสพติด 

ประจําป 2563

 โรงพยาบาลแมทา

อบรมโครงการคายแกนนําดีศรีลําพูน รุนที่

 13 ประจําปงบประมาณ 2563

 วัดแมสารปาขาม

อบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

รวมใจตานภัยคอรัปชั่นจังหวัดลําพูน ป

การศึกษา 2563

 แกรนดจามจุรีรีสอรท 

อําเภอเมืองลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นายประเสริฐ         

 ไทยสังคม

7
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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           

ภูครองแถว

ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มอส

 & เฟรน และแมลงลําธารนํารู คายการ

เรียนรูอยางสรางสรรค” จังหวัดลําพูน

 ศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 “หริภุญชัย” จังหวัด

ลําพูน

ครูชํานาญ

การพิเศษ

นางสาวเพ็ญศรี       

 ใจเย็น

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

11 นางนัดดา  ช่ําชอง ครูชํานาญ

การพิเศษ

อบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมดานการ

จัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ

 โรงเรียนสวนบุญ     

โญปถัมภ 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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1732

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ

เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 โรงเรียนจักรคําคณาทร

 จังหวัดลําพูน

ผานการทดสอบความรูเรื่องวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา (วันเขาพรรษาและวัน

อาสาฬหบูชา)

 โรงเรียนไมยาววิทยาคม

ผานการวัดประเมินความรูดานฟสิกพื้นฐาน 
ผานการทดสอบความรูออนไลน เรื่อง

วิทยาศาสาตร เนื่องในงานสัปดาห

วิทยาศาสตร

 โรงเรียนหวยกรด

วิทยาคม

ผานการอบรมออนไลน เรื่อง หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ (Competency-Based 

Curriculum)

 หางหุนสวนจํากัด ธีร

กุลปญญา

ครูชํานาญการนางกรวรรณ  ธิโปธิตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงการ

เลื่อนวิทยาฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงในการ

พัฒนางาน (Performance Agreement)

 สํานักงานเขตที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 1

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

18 นางสาวจุฑามาศ  

ปอขวง

พนักงาน

ราชการ

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ (2558 – 2563)



ครูชํานาญการนางกรวรรณ  ธิโปธิตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครู

แนะแนวตามภารกิจในการเปนตนแบบ

การแนะแนว เพื่อสงเสริม ใหนักเรียนได

คนพบตนเองสามารถตัดสินใจเลือกและ

วางแผนเสนทางการศึกษา และการ

ประกอบอาชีพ

 โรงเรียนสวนบุญ       

โญปถัมภ ลําพูน

อบรมถายทอดความรูโครงการ TOT 

Smart Kids Code ใหกับบุคลากรทาง

การศึกษา

 โทรศัพทจังหวัดลําพูน

อบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มอส

 & เฟรน และแมลงลําธารนํารู คายการ

เรียนรูอยางสรางสรรค” จังหวัดลําพูน

 ศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 “หริภุญชัย” จังหวัด

ลําพูน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการ

เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

 โรงเรียนจักรคําคณาทร

นางสาวอนุสรา      

 คําเตจา

19

ครูอัตราจางนางสาวกันยาวีร     

โสลา

20

พนักงาน

ราชการ
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

21 นางพนมไพร  กันฑา พี่เลี้ยงเด็ก

พิการฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาการจัดการเรียนรวม

 ศูนยการศึกษาพิเศษ

ประจําจังหวัดลําพูน

22 วาที่ร.ต.ศักดา จี้รัตน ครูอัตราจาง เขารวมอบรมโครงการ คายเสริมสราง

ทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา2" 

ประจําปการศึกษา 2564 รูปแบบ Online

 ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 สพม.ลําปาง ลําพูน

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

"ตลาดนัดการเรียนรูออนไลยวังจันทร

เกษม" หลักสูตรวิวัฒนาการการเมืองกับ

การศึกษาไทย

 กระทรวงศึกาธิการ

พนักงาน

ราชการ

นายจิรายุ  โก23
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนแมทาวิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

"ตลาดนัดการเรียนรูออนไลยวังจันทร

เกษม" หลักสูตรโครงสราง

กระทรวงศึกษาธิการเสนทางวิชาชีพครูจะ

กาวเดินไปทิศทางใด

 กระทรวงศึกาธิการ

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ 

สอนอยางไรใหเปน ACTIVE LEARNING



ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ UP 

SKILL ENGLISH ฟุตฟตโฟไฟ BY ELSA 

Speak

 สถาบัน STARFISH 

ACADEMY

พนักงาน

ราชการ

นายจิรายุ  โกตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10

 ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ปการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความ

พรอมใหกับนักเรียนชั้รมัธยมศึกษาปที่ 6 

ในการสอบ O-NET GAT-PAT และการ

สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา ระหวางวันที่ 20-21 

กุมภาพันธ 2564

/ / / โรงเรียนวชิรปาซาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ / / / / / / สพฐ.

การอบรมออนไลนเชิงปฏิบัติการการสราง

เกมการศึกษาดวย Gamilab.com

/ / / / / / / เพจครูสายบัว, สพฐ.

ครู คศ.3นายสุรพงษ  จากางตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 

24 (วทร. 24) ในรูปแบบออนไลน  

ระหวางวันที่ 22-23 เมษายน 2564

/ / / สสวท. รวมกับ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

และสมาคมครู

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย

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

ครู คศ.3นางกานดา            

เขื่อนเพ็ชร

2
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา
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หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชสมุนไพรตําบลนครเจดีย งานสํารวจ

เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 

วันที่ 10 มีนาคม 2564

/ / อบต.นครเจดีย 

จังหวัดลําพูน

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10

 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 

20-21 กุมภาพันธ 2564

/ โรงเรียนวชิรปาซาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP.) แผนการสอน

เฉพาะบุคคล (IIP) และบันทึกหลังสอน

/ / / / / / ศูนยการจัดการศึกษา

พิเศษจังหวัดลําปาง

การอบรมออนไลน เศรษฐศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน

/ / / / ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครู คศ.3นางกานดา            

เขื่อนเพ็ชร

ตอ
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สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน obec 2021 

webmina การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

/ / / / / / / สพฐ.

การอบรม การพัฒนาสื่อการสอนจากฐาน

ทรัพยากร "สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน" ใน

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 เขตพื้นที่ สพม.ลําปาง ลําพูน

/ / / / มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง

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

นางสาวชุติมา        

 เจริญผล

3

ครู คศ.3นางกานดา            

เขื่อนเพ็ชร

ตอ

ครู คศ.2



1742

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษา 1-3 วันที่ 

28 มกราคม 2564

/ / สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10

 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 

20-21 กุมภาพันธ 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

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

ครู คศ.2นางสาวชุติมา        

 เจริญผล

ตอ



1743

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน  obec 2021 

webminar การจัดการเรียนออนไลนยุค

ปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู  ในหัวขอ  แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ต ดวยการเรียนเชิงรุก

/ / / / / / / สพฐ.

การอบรมออนไลน  obec 2021 

webminar การจัดการเรียนออนไลนยุค

ปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู  ในหัวขอ  เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฎิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ / / / / / / สพฐ.

ตอ นางสาวชุติมา        

 เจริญผล

ครู คศ.2



1744

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน  obec 2021 

webminar การจัดการเรียนออนไลนยุค

ปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู  ในหัวขอ  การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่นและ

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

/ / / / / / / สพฐ.

การอบรมออนไลน  obec 2021 

webminar การจัดการเรียนออนไลนยุค

ปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู  ในหัวขอ  การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและ

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฎิ

สัมพันธ

/ / / / / / / สพฐ.

ครู คศ.2นางสาวชุติมา        

 เจริญผล

ตอ



1745

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน  obec 2021 

webminar การจัดการเรียนออนไลนยุค

ปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู  ในหัวขอ  การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และการสรางหองเรียน

ออนไลน 2

/ / / / / / / สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP.) แผนการสอน

เฉพาะบุคคล (IIP) และบันทึกหลังสอน

/ / / / / / ศูนยการจัดการศึกษา

พิเศษจังหวัดลําปาง

เปนผูฝกสอนและควบคุมนักเรียนเขาทํา

การแขงขันการตอบคําถามดานพลังงาน 

รุนมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

/ / การไฟฟาฝายการผลิต 

เหมืองแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10

 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 

20-21 กุมภาพันธ 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

ครู ค.ศ.3นายเกรียงศักดิ์      

 จันทรวงค

4

ครู คศ.2นางสาวชุติมา        

 เจริญผล

ตอ



1746

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมออนไลน  obec 2021 

webminar การจัดการเรียนออนไลนยุค

ปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู  ในหัวขอ  แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเทอรเน็ต ดวยการเรียนเชิงรุก

/ / / / / / / สพฐ.

ครู ค.ศ.3นายเกรียงศักดิ์      

 จันทรวงค

ตอ



1747

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน  obec 2021 

webminar การจัดการเรียนออนไลนยุค

ปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู  ในหัวขอ  เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฎิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

/ / / / / / / สพฐ.

การอบรมออนไลน  obec 2021 

webminar การจัดการเรียนออนไลนยุค

ปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู  ในหัวขอ  การจัดกิจกรรมการ

เรียนออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชั่นและ

การวัดและประเมินสําหรับการเรียน

ออนไลน

/ / / / / / / สพฐ.

ครู ค.ศ.3นายเกรียงศักดิ์      

 จันทรวงค

ตอ



1748

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นายเกรียงศักดิ์      

 จันทรวงค

ครู ค.ศ.3 การอบรมออนไลน  obec 2021 

webminar การจัดการเรียนออนไลนยุค

ปกติใหม :มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู  ในหัวขอ  การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและ

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฎิ

สัมพันธ

/ / / / / / / สพฐ.

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.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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา / / / / / / ศูนยการจัดการศึกษา

พิเศษจังหวัดลําปาง

6 นางสาวจุฑามาศ    

 นารินคํา

ครูผูชวย ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม

ความพรอมและพัมฯาอยางเขม ตําแหนง 

ครูผูชวย ระหวางวันที่ 21-22 ธันวาคม 

2563

/ กัซซัน ขุนตาล แอนด 

รีสอรท จังหวัดลําพูน

พี่เลี้ยงเด็ก

พิการ

นางสาวสกาวเดือน 

งามพิง

ตอ



1751

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา / / / / / / ศูนยการจัดการศึกษา

พิเศษจังหวัดลําปาง

7 นางกมลวรรณ กา

วิชัย

ครู คศ.3 เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10

 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 

20-21 กุมภาพันธ 2564

/ / โรงเรียนวชิรปาซาง

ครูผูชวยนางสาวจุฑามาศ    

 นารินคํา

ตอ



1752

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา / / / / / / ศูนยการจัดการศึกษา

พิเศษจังหวัดลําปาง

ผานการอบรมสัมมนาภาษาและ

วรรณกรรมไทย “รอยกรองทํานองสวรรค”

 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564

/ / คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม

เปนวิทยากรจัดกิจกรรมคายพิกุล ครั้งที่ 10

 ประจําปการศึกษา 2563  ระหวางวันที่ 

20-21 กุมภาพันธ 2564

/ โรงเรียนวชิรปาซาง

ครู คศ.1นายปฐวี              

แสงยาสมุทร

9

ครูผูชวยนายณัฐเศรษฐ       

 วัจนเศรษฐกุล

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา / / / / / / ศูนยการจัดการศึกษา

พิเศษจังหวัดลําปาง

ครูผูชวยนางสาววิมลพรรณ   

 มหาวัน

10
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

10 นางสาววิมลพรรณ   

 มหาวัน

ครูผูชวย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู รูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564

/ สพฐ.

อบรมการดําเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว

21/2560) วันที่ 26 ธันวาคม 2563

/ สพม.ลป.ลพ.

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

ครู คศ.3นางรุจิรา  ชัยวัง11
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ศึกษาดูงาน โครงการบลอคปูถนนรีไซเคิล

และโครงการชุมชนปลอดขยะ ชุมชนบาน

ปาตึงงาม อ.เมืองลําพูน วันที่ 7 มีนาคม 

2564 / /

โรงเรียนวชิรปาซาง

อบรมโครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ 

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ วันพุธที่ 16 เดือนมิถุนายน 2564

/ สพฐ.

ประชุมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ

สังเคราะห รายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (SAR)ฯ ในวันจันทรที่ 21 

เดือนมิถุนายน 2564

/ สํานักติดตามและ

ประเมินผล การ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมสัมมนาผูบริหาร/ ผูประสานงาน

โรงเรียนเครือขายฝก ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา (ONLINE EVENT) วันที่ 25 

มิถุนายน 2564

/ ม.ราชภัฏลําปาง

ครู คศ.3นางรุจิรา  ชัยวังตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซื้อจัดจางพัสดุ ที่รัฐตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว

89) วันจันทรที่ 28 เดือนมิถุนายน 2564

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหรายงานผล 

การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

วันจันทรที่ 2 สิงหาคม 2564

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู รูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 

2564

/ สพฐ.

ครู คศ.3นางรุจิรา  ชัยวังตอ
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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

ประจําปงบประมาณ  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

14 วาที่รอยตรีไกรสร  

แปงใจ

ครูอัตราจาง พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกาาสู

ความเปนเลิศและการสรางบทเรียน

ออนไลนบนแพลตฟอรม

/ / / / / สถาบันไอเวิลด
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนวชิรปาซาง

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรม Online การทําโครงงาน

คณิตศาสตรสําหรับครูผูสอนคณิตศาสตร

/ / / / / สพป.ชม.เขต 2

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 / / / / / / ศูนยฝกอบรม 

Experttraining

นางลาวัลย สุริยะวงค ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู รูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา

ั้ ื้   ั ี่  ิ  

15 วาที่รอยตรีวีรพงศ  

แสงแฝง

ครูอัตราจาง

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู รูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา

ั้ ื้   ั ี่  ิ  

สพฐ.

17 นายชนินทร          

  หลงสมบูรณ

ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู รูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา

ั้ ื้   ั ี่  ิ  

/ สพฐ.

/16

สพฐ.

19 นายณัฐพงษ          

 กันทาดง

ครู คศ.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู รูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา

ั้ ื้   ั ี่  ิ  

/ สพฐ.

/18 นางภัทรียา  กันทาดง 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

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

ครูนางนิลาวรรณ        

 วงศเรือน

2

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสรางและขยายเครือขายเฝาระวังทาง

วัฒนธรรมผานสื่อสังคมออนไลน ประจําป

งบประมาณ 2564

/ สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําพูน

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน ( 

Performance Argument )

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

ครูวิทยาศาสตรวิถีใหมจัดการเรียนรู

ออนไลนอยางไรใหนาสนใจและสะทอน

ธรรมชาติทางวิทยาศาสตร

/ คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทารวมกับ

สพม.ปทุมธานี

“วิวัฒนาการการเมืองการศึกษาไทย” / ครุสภา

3 นายสมโชค เมืองเมฆ ครู 1.การอบรมโครงการ TOT Smart Kids 

Code

/ บริษัท TOT จํากัด 

มหาชน

ตอ นางนิลาวรรณ        

 วงศเรือน

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

ประจําปงบประมาณ  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



1764

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน ( 

Performance Argument )

/ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

การสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน

การปองกันแกไขปญหาเด็กเยาวชนและ

ประชาชน ประจําปงบประมาณ 2564

/ / สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําพูน

การสังเคราะหรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา(sar)และการ

วิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

ความรอบรูเกี่ยวกับวัดในประเทศไทย / โรงเรียนบานวังกะทะ

ครูนายภัทรวิชญ        

  กานันใจ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

/ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับมูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฎิบัติที่

เปนเลิศ (Best  Practice) กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร

/ โรงเรียนปาซาง

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement: PA)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

นางสาวอารีรัตน     

 มะโนชัย

5 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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

“ครูวิทยาศาสตรวิถีใหม จัดการเรียนรู

ออนไลนอยางไร ใหนาสนใจและสะทอน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร”

/ / คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา กลุมนิเทศ

 ติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา สพม. 

ปทุมธานี

หลักสูตรที่ 1วิวัฒนาการการเมืองกับ

การศึกษาไทย

/ สพฐ.

การประชุมการดําเนินงานวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรูสรางความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดทํา

เอการหลักฐานการศึกษา (ปพ.1, ปพ.2 

ปพ.3)

/ / สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวอารีรัตน     

 มะโนชัย

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ / สพฐ.

จุดยืนลดภาระทางการศึกษา / สพฐ.

1.พัฒนาความสามารถในการจัดการเชิงรุก

 (Active Learning)

/ / สพม.ลําปาง ลําพูน

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก 

Best Practice ของครูผูสอนสาระ

ภาษาไทย จังหวัดลําพูน 

คัดเลือก Best Practice ของครูผูสอน

สาระภาษาไทย จังหวัดลําพูน 

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมรรถนะ

ผูเรียน สูการเรียนเชิงรุก”

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวอารีรัตน     

 มะโนชัย

ตอ

ครูนางสาวเบญจวรรณ 

จอมคํา

6



1768

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

4.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

(SAR) ปการศึกษา 2563

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

5.การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ 2564 เพื่อการพัฒนานา

ผลงานทางวิชาการและยกระดับมาตรฐาน

วิทยฐานะครูสูการประกันคุณภาพ

/ / สพม.ลําปาง ลําพูน

6.การอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้ง

ใหมีการเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

/ / สถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม / / สพฐ.

โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ เสนทาง

วิชาชีพครู จะกาวเดินไปทิศทางใด

/ สพฐ.

ครูนางสาวเบญจวรรณ 

จอมคํา

ตอ



1769

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสราง

ประสบการณเรียนรูสําหรับการศึกษายุค 

Next Normal Education Reimagined

/ / / / สพฐ.

Education Innovation นวัตกรรมเพื่อ

อนาคตการศึกษาไทย

/ / สพฐ.

Active Learning / สพฐ.

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement: PA)

/ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ สพฐ.

ครูนางสาวเบญจวรรณ 

จอมคํา

ตอ



1770

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวเบญจวรรณ 

จอมคํา

ครู จุดยืนลดภาระทางการศึกษา / สพฐ.

รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่

เปนเลิศ(Best Practice)

/ ศูนย ERIC ลําพูน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

เเละครู

/ สพฐ.

โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ

เรียนรูของครูในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (Innovation Creating)

/ / /

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

เเละครู

/ / / สพฐ.

ครูนางสาวนัฏฐิยา  

เมืองอินทร

8

ครูนางพัชรา จิณะมูล7



1771

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการประกวดเเขงขันนวัตกรรม(Best 

Practice) เเละเเลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม

สาระสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม 

จังหวัดลําพูน

/ / / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

เเละครู

/ / / สพฐ.

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเเนว

พุทธดวยการจัดการเรียนรูเเบบ Active 

Learning

/ สพม.ลําปาง ลําพูน

10 นางลดาวัลย สุดยินดี ครู โครงการประกวดแขงขันนวัตกรรมและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู กลุมสาระสังคม

ศึกษาและวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน

/ / / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ครูนางสาวเจนจิรา      

 อินกองงาม

9



1772

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาครูตามหลักเกณฑและวิธีการให

ขาราชการครูและบุคลากรการศึกษา 

ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย

ฐานะ ตามหลักเกณฑ ว21

/ โรงเรียนทาขุมเงิน

วิทยาคาร

“วิวัฒนาการการเมืองการศึกษาไทย” / ครุสภา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

/ กระทรวงศึกษาธิการ

1.การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

/ / สพฐ.รวมกับ มูลนิธิศุภ

นิมิตแหงประเทศไทย

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการและ คัดเลือก 

Best Practice ของครูผูสอนกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร

/ โรงเรียนปาซาง

3 การอบรมเพศวิถี / / สพฐ

ครูนายทศปธน พุทธิมา11

ครูนางพิมพนารา  

จันทรกิตติคุณ

12



1773

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนอุโมงควิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฎิบัติที่

เปนเลิศ (Best  Practice)กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

“ครูวิทยาศาสตรวิถีใหม จัดการเรียนรู

ออนไลนอยางไร ใหนาสนใจและสะทอน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร”

/ / คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา กลุม

นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา สพม. 

ปทุมธานี

ครูนางจารุวรรณ  

เชี่ยวชาญ

15
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ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

โมเดลการจัดการเรียนรูและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู Best Practice เมื่อ 5 

เม.ย. 64

        โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

การอบรมออนไลน OBEC 2021 Webinar

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุค

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน และ

หองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

   สพฐ.

ครู คศ.3นางอําไพ  หนอเรือง1

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา



1776

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา
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รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการอบรมออนไลน “ตลาดนัดการ

เรียนรูวังจันทรเกษม” เพื่อเสริมสราง

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให

มีความรูความเขาใจ บูรณาการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 

สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรที่ 3 โครงสราง

กระทรวงศึกษาธิการ เสนทางวิชาชีพครูจะ

กาวเดินไปทิศทางใด

  กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

   สพฐ.

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน         โรงเรียนกอจัดสรร

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

        สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําพูน

ครู คศ.3นางสาวจิตรา สมพิงค2

ครู คศ.3นางอําไพ  หนอเรืองตอ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาสูความเปนเลิศ(OBEC  

AWARDS)

        สพมลําปาง ลําพูน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ  

  ั   ั ี

       สพฐ  รวมกับคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

ิ ั
การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ  

  ั    ิ ั

       สพฐ  รวมกับคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

ิ ั
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน เมื่อ 14-15 สิงหาคม 2564

        สพฐ.

การนําทรัพยากรจากสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน มาใชบูรณาการเพื่อเปนแนวคิด

ใ  ื่ ี  ื่  27 

     โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ 

 ั ิ ั
การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เมื่อ 4 ม.ิย. 64

        สพฐ. และ สสวท.

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูประถมศึกษาปที่ 4-6 เมื่อ 27 พ.ค. 64

        สพฐ. และ สสวท.

ครู คศ.3นางสาวจิตรา สมพิงคตอ
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อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เขารวมรับชมการเสวนออนไลน แนว

ทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต

สถานการณ COVID - 19

 สมศ.

รับชมการบรรยายแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอก ภายใตสถานการณ 

COVID – 19 การตรวจเยี่ยมออนไลน

 สมศ.

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR ) ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ออนไลน

 สพม.ลป.ลพ.

อบรมคุณธรรมจริยธรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาไทย กาวไกลดวย

คุณธรรมและจริยธรรม

 สมศ.

ครู คศ.3นางสมหวัง  หลาหนัก3
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูพี่เลี้ยงในยุค New  Normal

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการผานระบบ

การประชุมทางไกล(video  Conference 

เรื่องการสังเคราะหรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา(SAR) และ

วิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา

  สพม.ลําปาง ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

    สพฐ.

10 นางสาวศิริกาญจน  

 กันคํา

ครู คศ.1 อบรมออนไลนเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส วันที่ 28 เม.ย. 64

        ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ครู คศ.3นางสมหวัง  หลาหนักตอ
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมWorkshop "กิจกรรมการเรียนรู

ดาราศาสตรในชั้นเรียน"และการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมดาราศาสตร

ระดับโรงเรียนครั้งที่ 2 เมื่อ 23 พ.ค. 64

        สถาบันวิจัยดารา

ศาสตร (องคการ

มหาชน)

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การ

ออกแบบและเทคโนโลย)ี ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 4

        สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

        สพฐ.

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

ครู คศ.1นางสาวศิริกาญจน  

 กันคํา

ตอ

ครู คศ.3นางสาววีนา          

 ศรีสมพันธ

11



1781

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน(PA)

 สพม.กท..1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

 สพฐ.

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เมื่อ 14-15 ส.ค. 64

    สพฐ.

ครู คศ.3นายปริญญา          

 ปญญาฟู

12

ตอ นางสาววีนา          

 ศรีสมพันธ

ครู คศ.3



1782

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 สพฐ. รวมกับ มูลนิธิ

ศุภนิมิตแหงประเทศ

ไทย

วิทยาการคํานวณสําหรับครู      สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครู

ใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม สําหรับการ

เรียนรูศตวรรษที่ 21 เมื่อ 29 พ.ค.64

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

ครู คศ.2นางสาวปณิดา       

  ขัดสงคราม

13

ครู คศ.3นายปริญญา          

 ปญญาฟู

ตอ



1783

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปที่ 1-3 

(C4T-6) รหัส 63023 จํานวน 12 ชั่วโมง

     สพฐ. และ สสวท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนจากฐานทรัพยากรสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน เมื่อ 26 ม.ิย. 64

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณ สําหรับครูมัธยมศึกษาป

ที่ 4-6 เมื่อ 25 พ.ค. 64

     สพฐ. และ สสวท.

การพัฒนาสมรรถนะ Digital Literacy เมื่อ

 28 ก.ค. 64

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องคการมหาชน)

ตอ นางสาวปณิดา       

  ขัดสงคราม

ครู คศ.2

ครู คศ.3นางสาวกฤษณภรณ 

 อิ่นแกว

14



1784

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวกฤษณภรณ 

 อิ่นแกว

ครู คศ.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

        สพฐ.

15 นายอลงกรณ         

 จอมขันเงิน

ครู คศ.3 เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํา สพฐ.

    สพฐ.

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

ครู คศ.2นายวิวัฒน  วรกัลป17

ครู คศ.3นางวาสนา            

 ศรีกิตตินนท

16



1785

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

 สพฐ.

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

 สพฐ.

คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม  กระทรวงศึกษาธิการ

ครู คศ.2นางสาวจิรัฐติกาล  

ขวัญธนนภา

19

ครู คศ.2นางสาวประภารัตน 

  หลากาศ

18



1786

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวจิรัฐติกาล  

ขวัญธนนภา

ครู คศ.2 โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ เสนทาง

วิชาชีพครู จะกาวเดินไปทิศทางใด

 กระทรวงศึกษาธิการ

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยน Best Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูใหมีสมรรถนะ

ของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่

 21 เมื่อ 29 พ.ค. 64

 สสวท.

ครูนางสาววิจิตรา สาร

มูล

21

ครู คศ.1นางสาวพัณนิดา     

  ใจยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(PERFORMANCE AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

   สพฐ.

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

 สพฐ.

ตอ นางสาววิจิตรา สาร

มูล

ครู

ครู ค.ศ 2นางสาวอรพินพ      

 อวฤทธิ์

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

ประจําปงบประมาณ  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

การใช google classroom เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เมื่อ 

8 พ.ค. 64

  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปที่ 1-3

 สพฐ. สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

ครูนางสาวพิมพพรรณ 

ยศเมา

24

ครูนานยทรงศักดิ์ 

สมพัตร

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

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

   สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนําทรัพยากร

จากสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาใชบูรณา

การเพื่อเปนแนวคิดในการสรางสื่อการ

เรียนการสอน เมื่อ 26 ม.ิย. 64

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง

เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practice)

 ศูนยวิทยฯจังหวัดลําพูน

อบรมโมเดลการจัดการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนBest Practice

 โรงเรียนเวียงงเจดีย

วิทยา

26 นางสาวเรณู  ฉิมสุพร ครู ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 

Practice

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระคณิตศาสตร

 จังหวัดลําพูน

ลูกจางชั่วคราววาที่ ร.ต.วีระเดช     

 ขัดคําแดง

25

ตอ นางสาวพิมพพรรณ 

ยศเมา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 

Practice

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระคณิตศาสตร

 จังหวัดลําพูน

คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม 

เมื่อ 23 พ.ค. 64

    สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เมื่อ

 24 พ.ค. 64

     สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 

Practice

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระคณิตศาสตร

 จังหวัดลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม

ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง 

ครูผูชวย

/ / สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูนางสาวพัชรารัตน   

  ขัดแสน

27

   ครูผูชวยนางสาวศิริพร สลีออน28
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู 

สังกัด สพฐ.

   สพฐ.

การอบรมดวยระบบการเรียนออนไลนใน

บทเรียน การใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ

ทํางานภาครัฐ (Essential Digital Tools 

for Workpiace) เมื่อ 26 ม.ิย. 64

   สํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล

เขารวมการอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน(PERFORMANCE 

AGREEMENT)

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

   ครูผูชวยนางสาวศิริพร สลีออนตอ
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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.

รับชมการบรรยายแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอก ภายใตสถานการณ 

COVID – 19 การตรวจเยี่ยมออนไลน

/ สมศ.

โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

เรียนรู Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางเอมอร  ผลสนอง ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เมื่อ 14-15 ส.ค. 64

 สพฐ.

การประชุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

ออนไลน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร. 24) 

ในรูปแบบออนไลน

/ / สสวท และ สวคท

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

   สพฐ.และ สสวท.

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวอทยา

การคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

   สพฐ.และ สสวท.

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู

ความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยีและ

การสรางบทเรียนบนแพลตฟอรมโรงเรียน

   ไอเวิลด

ครูนางสาวอดิศา แซลี่31
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 

Practice

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระคณิตศาสตร

 จังหวัดลําพูน

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปที่ 1-3

/ / / / สสวท.

การเขียนโปรแกรมภาษา python / / / / สสวท.

การเขียนโปรแกรม Scratch / / / / สสวท.

พัฒนาทักษะดานดิจิทัลมุงสูอาชีพ

นักวิทยาศาสตรขอมูล(Microsoft Data 

Science)

/ / / / สพฐ.,Microsoft

ครูนายณิชพน  สนิทา32
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บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมออนไลน โครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน เมื่อ 1 ส.ค. 64

 สพม.กทม เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

     สพฐ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือก Best 

Practice

/ ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระคณิตศาสตร

 จังหวัดลําพูน

รับชมการบรรยายแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอก ภายใตสถานการณ 

COVID – 19 การตรวจเยี่ยมออนไลน

/ สมศ.

ครูนางสาวเอมพิกา     

  จันตะเวียง

33

ครูนายณิชพน  สนิทา32
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

      สพฐ.

พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาสู

ความเปนเลิศดานดิจิทัลเทคโนโลยีและ

สรางบทเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม

โรงเรียน(คร)ูออนไลนครบวงจร

     สถาบันไอเวิลด

อบรมพัฒนาศักยภาพในหัวขอ ทํา 

Pre-Test และ Post-Test ผาน Quizizz 

เมื่อ 15 ส.ค.64

     ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย

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

ตอ
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พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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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ประจําปงบประมาณ  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
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ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

   สพฐ.

Application ที่ใชในการจัดการเรียนรู

ออนไลน เมื่อ 15 ส.ค. 64

  สพฐ.

การนําเขาสูบทเรียน เชน เกม    สพฐ.

พัฒนาศักยภาพในหัวขอ แบบทดสอบ 

Pre-test และ Post-test ดวย Quizizz

    ชมรมพุทธศาสตร

สากลฯ

49 นายสายัณห          

  จันทรตาลบ

พนักงาน

ราชการ
โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

50 นางสาวศันศนีย     

 สิทธิกัน

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

51 นางสาวศรัญญา 

คัมภีระมนต

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ครูนางนฤมล คณารียตอ



1800

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมโครงการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาฯ การพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

 การเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงในการ

พัฒนางาน  (Performance Agreement:

 PA) เมื่อ 1 ส.ค. 64

 สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการผานระบบออนไลน 

“ตลาดนัดการเรียนรูออนไลน วังจันทร

เกษม”หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมือง

กับการศึกษาไทย

  สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

    สพฐ.

 ค รู นางสาวศรัญญา 

คัมภีระมนต

ตอ



1801

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

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



1802

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม: มุมมองผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนการสอนออนไลน

   สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

   สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

  สพฐ.

58 นางสาวออยฤทัย     

   ลีมุน

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

 ค รู นางบุบผา  

อินตะขัติย

ตอ



1803

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

การบูรณาการเครื่องมือ และสื่อการสอนที่

เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในหองเรียนระดับ

มัธยมศึกษา (แบบผสมสื่อออนไลน)

    TrainKru by 

LearnEducation

การจัดการเรียนการสอนออนไลน หัวขอ 

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน และ

การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอรเน็ต

 ดวยการเรียนเชิงรุก

   สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม ใน

หัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน1และ2

   สพฐ.

60 นางสาวพัชริดา       

    ริยะปา

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

61 นายสถาพร           

  ใหมทองดี

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

 ค รู นางสาวศรัญญา 

ธรรมจี๋

59



1804

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม   กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ เสนทาง

วิชาชีพครูจะกาวเดินไปทิศทางใด

   กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

   สพฐ.

62 นางสาวเจนจิรา      

 นัดมา

 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

66 นางยุภาวดี           

  วงศสุวรรณ

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

 ค รู นายสถาพร           

  ใหมทองดี

ตอ



1805

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

67 นายวรเชษฐ  พรมศรี  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

 สพฐ.

เสริมสรางความรูดานประชาธิปไตยผาน

ระบบ (e-learning) โครงการเสริมสราง

ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ตามวิถีรัฐธรรมนูญ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เมื่อ 11 ส.ค. 64

  รัฐสภา

การพัฒทักษะและเทคนิคการสอนออนไลน

เพื่อการเรียนรูอยางมีความสุข เมื่อ 9 ส.ค.

 64

   วิทยาลัยศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหา

มงกุฎราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตรอยเอ็ด

 ค รู นางสาวสุวนันท      

  ติใหม

68



1806

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวสุวนันท      

  ติใหม

 ค รู อบรมพัฒนาศักยภาพในหัวขอ “ทํา 

Pre-test และ Post-test ผาน Quizizz” 

เมื่อ 15 ส.ค. 64

   ชมรมพุทธศาสตรสากล

 ในอุปถัมภสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจาร

69 นายไพรัตน บัวงาม  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

70 นายอัตสิริ   ศรีวิราช  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

    สพฐ.

คุณธรรมจริยธรรมเด็กทางรอดของสังคม     สพฐ.

72 นางสาวจันจิรา       

 ขามะวัน

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

 ค รู นางญาณี  เนียมสกุล71



1807

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

73 นายวิโรจน สุนันตา  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

     / โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

74 นายประยูร  วงคชัย  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice      /

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม    กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

    สพฐ.

76 นางจิรายุ  เสนา  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

77 นางสาวศรีภรณ  

เมืองแกว

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

 ค รู นางสาวภาวินี       

 ศรีกระจาง

75



1808

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุกต

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ู ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการ

เรียนออนไลนและการสอนความปลอดภัย

บนโลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

    สพฐ , คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุกต

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ูในหัวขอ การสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน

ออนไลน 2 เมื่อ 18 พ.ค. 64

   สพฐ , คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัด สพฐ.

    สพฐ.

 ค รู นางสาวศรีภรณ  

เมืองแกว

ตอ



1809

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุกต

ปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

 และคร”ูในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอน

ออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียน

ออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน

   สพฐ , คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุกปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร”ูในหัวขอ การจัดการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

   สพฐ , คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุกปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร”ูในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ

   สพฐ , คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

 ค รู นางสาวศรีภรณ  

เมืองแกว

ตอ



1810

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

การจัดการเรียนกานสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

ครู หัวขอ เทตนิคและวิธีสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน เมื่อ 21 พ.ค. 64

   คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อ 22 พ.ค. 64   สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ขยะ เมื่อ 9 ก.ค. 64

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

79 นายไผภิรมณ         

 พรหมอนันต

 ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

 ค รู นางสาวชนิดาภา  

จอมมูล

78



1811

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

80 นายกุศล ยอดดําเนิน  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

81 นายนพดล วิชัยคํา  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

82 นางศรีมา  ชมเพื่อน  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

83 นายยงยุทธ  กันคํา  ค รู โมเดลการจัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน

Best Practice

/ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

84 นางสาวกรรณิการ  

สิงหกาศ

 ค รู อบรมปฏิบัติการหลักสูตร"พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศดาน

ดิจิทัลเทคโนโลยีและการสรางบทเรียน

ออนไลนบนแพลตฟอรมโรงเรียน (คร)ู 

ออนไลนครบวงจร" เมื่อ 12 ส.ค. 64

  สถาบันไอเวิลด



1812

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวิจัยและพัฒนา(R&D) และการพัฒนา

นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา

  บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย

รวมกับหนวยปฎิบัติ

การวิจัยนวัตกรรมการ

เรียนรูเพื่อสังคมไทย 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการผาระบบ

การประชุมทางไกล (Video Conference)

 เรื่องการสังเคราะหรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และ

การวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของ

สถานศึกษา เมื่อ 2 ส.ค.64

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน

 ค รู นางสาวกรรณิการ  

สิงหกาศ

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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เสริมสรางความรูดานประชาธิปไตย เมื่อ 

30 ก.ค. 64

 รัฐสภา

English for travelling เมื่อ 8 ส.ค. 64  โรงเรียนวัดนครเนื่อง

เขต

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน เมื่อ 15 ส.ค. 64

    สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เมื่อ 14-15 ส.ค. 64

   สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

     สพฐ.

 ค รู นางสุภาพร ใจปวน85

ครูนายกฤษณะ          

 สมุททารินทร

86
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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

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการศึกษาฐานสมถนะเพื่อสราง

พลเมือง เมื่อ 30 ม.ิย. 64

  ศูนยพัฒนาวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม สพม.

เชียงใหม รวมกับ

เครือขายการศึกษา

เพื่อสรางพลเมืองไทย

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดประเมินการ

เรียนแบบออนไลน เมื่อ 20 พ.ค. 64

  สพฐ. รวมกับจุลาลง

กรณมหาวิทยาลัย

พัฒนาโรงเรียนออนไลนบนแพลตฟอรม

ครบวงจรและการจัดการเรียนการสอน

ศตวรรษที่ 21 เมื่อ 13 ม.ิย. 64

   สถาบันไอเวิลด

ครูนายพิเชษฐ  ใจปวน87
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  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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

ประจําปงบประมาณ  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)    
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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

ประจําปงบประมาณ  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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 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1820

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1821

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1822

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1823

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1824

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1825

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1826

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1827

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1828

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1829

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1830

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1831

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1832

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1833

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1834

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1835

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1836

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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



1837

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  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

48 นางอรชิสา            

 พานคําดาว

ครู ผานการอบรมออนไลนผานอินเทอรเน็ต 

หลักสูตรสําหรับครู เรื่อง “การจัดการ

เรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน 

(Poject-Based Learning)”

√ สํานักงานเขตพื้นที

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูอัตราจางนางสาวจิราพร       

  มิกิตติ

47



1838

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการอบรมออนไลนผานอินเทอรเน็ต 

หลักสูตรสําหรับครู เรื่อง “กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน”

√ สํานักงานเขตพื้นที

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ผานการอบรมออนไลน  เรื่อง “ทักษะ

ดิจิทัลเพื่ออนาคต”

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ผานการอบรมออนไลน เรื่อง ความรู

ทางดานศิลปวัฒนธรรมพื้นฐานทาง

วัฒนธรรมดนตรีในสยาม

√ ศูนยศิลปวัฒนธรรม 

สํานักกิจการนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยเกริก

ผานการอบรมออนไลน สงเสริมการอาน 

เรื่อง ประกันคุณภาพทางการศึกษา

√ หองสมุดประชาชน 

ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

เมืองแพร

ครูนางอรชิสา            

 พานคําดาว

ตอ



1839

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการเรียนรูและทดสอบออนไลน ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับการรับมือกับไวรัส 

COVID-19

√ โรงเรียนบานคลอง

แขยง อ.คลองชลุง     

 จ.กําแพงเพชร  สพป.

กําแพงเพชร เขต 2

ผานการเรียนรูและทดสอบออนไลน ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ผานการเรียนรูและทดสอบออนไลน เรื่อง 

กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน

√ เพจครัวครูกอลฟ

ผานการอบรมออนไลน OBEC2021 

Webnar  การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติใหม: มุมมองของผูบริหาร

 นักวิชาการ และครู ในหัวขอ การสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อวืดิโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวีดิโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√

ครูนางอรชิสา            

 พานคําดาว

ตอ



1840

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบออนไลน “สมุนไพรฟาทะลาย

โจร”

√ สํานักงานการศึกษา

นอกโรงเรียนจังหวัด

สมุทรสาคร

การเรียนรูและทดสอบออนไลน หลักสูตร

การจัดการเรียนรู  Active Learning

√ โรงเรียนวัดนาเยีย

วิทยา อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี

การเรียนรูและทดสอบออนไลน หลักสูตร

การพัฒนาบุคลิกภาพคนทํางาน

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การเรียนรูและทดสอบออนไลน ชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)

√ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

 ศูนยการเรียนรู

เทคโนโลยีดิจิทัล 

รวมกับกลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา

นางอรชิสา            

 พานคําดาว

ตอ ครู



1841

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบความรู เรื่องการ

เสริมสรางภูมิคุมกันตนเองดานโทษของ

บุหรี่แลพยาเสพติด

√ ชมรม TO BE 

NUMBER ONE 

โรงเรียนบางแมหมาย

รัฐราษฎรรังสฤษดิ์

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ เรื่อง “จุด

บนดวงอาทิตย (sunspot)”

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ  เรื่อง 

“แบบทดสอบไฟฟากําลัง”

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ  เรื่อง 

“BASIC ECON”

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ  เรื่อง 

“ดาวเสาร Saturn”

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูนางอรชิสา            

 พานคําดาว

ตอ



1842

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการพัฒนาตนเองในการทดสอบระบบ

 Online เรื่อง ความรูความเขาใจเบื้องตน

ในการใชงาน Google From

√

ผานการพัฒนาและการเรียนรูออนไลนใน

กิจกรรมการเรียนรูผานเครือขายสังคม

ออนไลน ตามแนวการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสาน โดยใชรูปแบบแนวคิดโซเชียล

คอนสตรัคติวิสต เพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนภายใตสถานการณ โควิด -19

√ โรงเรียนเสาไห "วิมล

วิทยานุกูล"

การทดสอบออนไลน คําศัพทภาษาอังกฤษ

 ผลไมไทย

√ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอโพ

ธาราม

ครูนางอรชิสา            

 พานคําดาว

ตอ



1843

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักปรชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตร

ทฤษฎีใหมประยุกต  “โคก หนอง นา 

โมเดล”

√ ศูนยฝกและพัฒนา

อาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดน

มุกดาหาร

การทดสอบออนไลน เรื่อง สิ่งแวดลอมโลก 

เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก ประจําป

การศึกษา 2564

√ โรงเรียนปญญาวรคุณ

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ “ การ

ควบคุมมอเตอรไฟฟา”

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

√ โรงเรียนวัดอรัญญิกา

วาส สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง

ครูนางอรชิสา            

 พานคําดาว

ตอ



1844

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบสงเสริมการอาน เรื่อง 

วิจัยคุณภาพการศึกษา

√ หองสมุดประชาชน

จังหวัดแพร

ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

เมืองแพร

ผานการทดสอบออนไลน เรื่อง ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

√ โรงเรียนหนองบัว

ผานการศึกษาและทดสอบความรู เรื่อง 

“ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ-DIigital 

Quotient)”

ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ผานการศึกษาและทดสอบความรู เรื่อง 

“มหายุคของหิน”

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ครูนางอรชิสา            

 พานคําดาว

ตอ



1845

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการศึกษาและทดสอบความรู เรื่อง 

“การผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน”

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ผานการศึกษาและวัดความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับ  ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

(PLC)

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1

ศูนยการเรียนรู

เทคโนโลยี ดิจิทัล 

รวมกับกลุมนิเทศ

ติดตามและ

ประเมินผลการจัด

ผานการอบรมออนไลนในระบบ 

E-Learning CME2 หลักสูตรศาสตร

พระราชาสูกระบวนการเรียนการสอนแบบ

 Active Learning

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2

ครูนางอรชิสา            

 พานคําดาว

ตอ



1846

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

Digital Literacy √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต3

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom 

English Expression)

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ความรูเกี่ยวกับ UV กับครีมกันแดด √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูนางชุลีกร   รักชาติ49



1847

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ทักษะครูกับการจัดการเรียนรูออนไลนยุค

ใหม

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การจัดการการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การจัดทําสารสนเทศและระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูนางชุลีกร   รักชาติตอ



1848

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม สําหรับครู √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การจัดการเรียนรูสุขศึกษาในโรงเรียน √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

รูปแบบการสอนภาษาไทย √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

The Common European Framework 

of Reference for Languages (CEFR) 

Teaching Apporch

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

ครูนางชุลีกร   รักชาติตอ



1849

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

English Vocabulary of COVID-19 √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

การสื่อสารและจูงใจสูความสําเร็จของ

องคกร

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

PLC : Professional Learning 

Community สําหรับครู

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

รูปแบบการสอนวิชาศิลปะดนตรีและ

นาฏศิลป

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูนางชุลีกร   รักชาติตอ



1850

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทําผลงานเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในศตวรรษที่ 21 √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ความรูพื้นฐานการบัญชี √ เพจครูถวัลยการบัญชี 

TUPP

google classroom (GC4T) √ √ สพฐ.

active learning √ สพป.เพชรบูรณ เขต1

คุณธรรม จริยธรรม √ สพป.เพชรบูรณ เขต1

ครูนางชุลีกร   รักชาติตอ

ครูนายสนิท              

 ประสมนาม

50



1851

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

สื่อดิจิทัล √ สนง.สงเสริม

การศึกษานอกระบบ 

รอยเอ็ด

plc √ สพป.กาญจนบุรี เขต1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ สพฐ.

การวิจัยในชั้นเรียน √ สพม.เขต 10

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการ

เรียนรูแบบออนไลน

√ สพฐ.

การเขียนโครงการ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning

√ สพป. เพชรบูรณ เขต 3

วันภาษาไทยแหงชาติ √ สพฐ.

ครูนางชนมศุภางค  

สมศรี

51

ครูนายสนิท              

 ประสมนาม

ตอ



1852

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กฏหมายการศึกษา เรื่องพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พศ 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม

√ สพป. อุทัยะานี เขต 1

วิกฤติการณโควิด 19 และผลกระทบ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนะรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

เงินทอง...ตองวางแผน √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การเรียนการสอนดวยระบบออนไลน 

Google Classroom for Teacher (GC4T)

√ สพฐ.

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน √ โรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ตรัง

ความรูเกี่ยวกับอาเซียน √ โรงเรียนหนองโดน

ิ

ครูนางชนมศุภางค  

สมศรี

ตอ



1853

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรุทั้วไปเกี่ยวกับภาษาไทย √ โรงเรียนมาบตาพุดพัน

พิทยาคาร สพม ชลบุรี

 ระยอง

ทดสอบความเปนเลิศทางสังคมศึกษา

ออนไลน ประจําปการศึกษา 2564

√ โรงเรียนธัญรัตน 

จังหวัดปทุมธานี  สพม.

 ปทุมธานี

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ 2551

√ สํานักงาน กศน 

จังหวัดสมุทรสาคร

สมุนไพรฟาทะลายโจร √ สํานักงาน กศน 

จังหวัดสมุทรสาคร

การปฐมพยาบาลเบื้องตน โครงการ

สถานศึกษาปลอดภัย ประจําปการศึกษา 

2564

√ โรงเรียนวัดไกเตี้ย 

(สวัสดิ์ประชานุกูล)

52 นางสาวณัฐพร   

เทือกเถาสาร

ครู นาฎศิลปและการละครไทย √ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองจอก

ครูนางชนมศุภางค  

สมศรี

ตอ



1854

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูพื้นฐานดานทัศนศิลป ดนตรี 

นาฏศิลป

√ กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ โรงเรียน

บรรหารแจมใสวิทยา 3

มลพิษทางอากาศ √ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

Vocabulary of Food √ Kankusonwatsratong 

 School

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย √ โรงเรียนดุสิตคามนคร

คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

√ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองแขม

เบญจศีลเบญจธรรม √ โรงเรียนบานหินกอง

พลังงานทดแทน √ โรงรียนบานโคกกรวด

หนองพวง

ภูมิศาสตรประเทศไทย √ โรงเรียนอุบลรัตน

พิทยาคม

Plc สําหรับครู √ สพป เพชรบูรณ เขต 3

ครูนางสาวณัฐพร   

เทือกเถาสาร

ตอ



1855

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วันพืชมงคล √ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอะ

ระสมุทรเจดีย

10 ประโยชนของกาแฟ √ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

นวัตกรรมอวกาศจาก NASA ที่ถูกนํามาใช

ในชีวิตประจําวัน

√ √ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ทักษะครูกับการจัดการเรียนรูออนไลนยุค

ใหม

√ สพป เพชรบูรณเขต 3

การจัดการเรียนการสอนแบบ acive 

learning

√ สพป เพชรบูรณ เขต 3

การวัดและประเมินผลการเรียนรู √ สพป เพชรบูรณ เขต 3

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา

√ วิทยาลัยเทคนิค

นครสวรรค

ครูนางสาวณัฐพร   

เทือกเถาสาร

ตอ



1856

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวัดประเมินผลทักษะดาน microsoft 

excel

√ โรงเรียนการไฟฟา

สวนภูมิภาคสงเคราะห

ลูกเสือไทย √ สโมสรลูกเสือจังหวัด

ระนองและโรงเรียนระ

วิราษฎรบํารุง

วันฉัตรมงคล √ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ตะพานหิน

การเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย √ สถาบันพัฒนา

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยภาคกลาง

ครูนางสาวณัฐพร   

เทือกเถาสาร

ตอ



1857

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการอบรมหลักสูตรออนไลน เรื่อง 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวินัย และการรักษา

วินัยของขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33

ผานการอบรมดวยระบบออนไลนหลักสูตร

 อบรมออนไลน การจัดการเรียนการสอน

ดวยระบบออนไลน Google CLassroom 

for Teacher

√ สพฐ.

ระบบนิเวศปาไมและการอนุรักษ √ อุทยานวิทยาศาสตร

พระจอมเกลา  ณ 

หวากอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

บุคลิกภาพครูและเทคนิคการสอน √ ศูนยฺวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ครูนางจันทรตรี     

เฟองฟู

53

ครูนางมารศรี  รวมสุข54



1858

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางมารศรี  รวมสุข ครู การตรวจสอบภายใน √ สํานักงานสงเสริม

การศึกษานอก

โรงเรียนและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดมุกดาหาร

ผานการทดสอบกิจกรรม ถามมา ตอบไว 

ทองไปในอาเซียน

√ โรงเรียนนวมินทราขู

ทิศ ทักษิณ สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

สงขลา สตูล

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

(ASEAN)

√ โรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ตรัง

กฎหมายในชีวิตประจําวัน เนื่องในวันรพี 7

 สิงหาคม

√ โรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ตรัง

ครูนางรุงอรุณ           

  รักราชการ

55



1859

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรเผยแพรผลงานวิชาการพรอมเก็บ

ขอมูลผูนําไปใช

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนยุค

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู

√ สพฐ.โดยความรวมมือ

ของคณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณ

อบรมปฏิบัติการระยะตนน้ําโครงการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพจัด

การศึกษาดวยรูปแบบ ACTIVE LEARNING

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยลงกรณ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน √ สพป.พช.เขต 3

ครูนางศราวดี  นพรัตน56

ครูนางรุงอรุณ           

  รักราชการ

ตอ



1860

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางศราวดี  นพรัตน ครู อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

√ สพฐ.

หลักสูตรออนไลนเรื่อง ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

√ สพป.เชียงใหม เขต 1

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

√ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ความรูเรื่องหลักสูตร และการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา

√ โรงเรียนบานน้ําหมี

ใหญ (ประชาอุทิศ)

การอบรมออนไลนชีวิตวิถีใหม และความ

ฉลาดทางดิจิทัล

√ มหาวิทยาลัยเกษตร    

  ศาสตร

ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย √ เพจสังคมธรรมชาติ

ครูนางสาว ณ อร  

โภคะสมบูรณ

57



1861

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครูในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียน

ออนไลนตามแนวคิดเกมิฟเคชัน และการ

วัดและประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครูในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวีดิโอแบบปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

อบรมออนไลนหลักสูตร 

“มารูจัก Phenomeon-Learning 

(PhenoBL) กันเถอะ” ระดับมัธยมศึกษา

√ อจท.

กิจกรรมสงเสริมการอานออนไลน  เรื่อง 

“รอบรูประเทศไทย

√ หองสมุดประชาชน

จังหวัดราชบุรี

ครูนางสาว ณ อร  

โภคะสมบูรณ

ตอ



1862

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมสงเสริมการอานออนไลน  

เรื่อง “รอบรูประเทศไทย” Part 2

√ หองสมุดประชาชน

จังหวัดราชบุรี

วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การศึกษาและทดสอบความรู เรื่อง 

คุณธรรม และจริยธรรมในสังคมไซเบอร 

ดวยระบบอิเล็กกทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ “ระบบราชการ

 4.0”

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การทดสอบความรูออนไลน หลักสูตรตาน

ทุจริตศึกษา

√ สพป.นครราชสีมา เขต

 3

การวิจัยในชั้นเรียน สพม.มุกดาหาร

ครูนางสาว ณ อร  

โภคะสมบูรณ

ตอ



1863

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม:

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและครู 

ในหัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน1และ

การสรางหองเรียนออนไลน2

√ สพฐ.

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลนและ

การสอนความปลอดภัยบนโลก

อินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สพฐ.

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลนแบบมี

ปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลนโดยใช

โครงงานเปนฐาน

√ สพฐ.

การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลนตาม

แนวคิดเกมิฟเคชัน และการวัดและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√ สพฐ.

การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อ

วีดีโอออนไลนและหองเรียนกลับดานดวย

วีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

ครูผูชวยนางสาวนงนภัส    

ตาบุรี

58



1864

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

มารูจัก Phenomenon-Based Learning 

(PhenoBL) กันเถอะ"

√ บริษัทอักษร เอ็ด

ดูเคชั่น จํากัด

วัฒนธรรม ประเพณีไทย √ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

เมืองจันทร

การประเมินวิทยฐานะครู Performance 

Agreement :PA

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร 

เขต 1
การทดสอบออนไลน และเวียนเทียน

ออนไลน กิจกรรม "วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา"เนื่องในวันวิสาขบูชา

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

อุทัยธานี ชัยนาท

ครูผูชวยนางสาวนงนภัส    

ตาบุรี

ตอ



1865

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ไดแลกเปลี่ยน เรียนรู วิธีการสอนออนไลน

ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

 covid-19

√ โรงเรียนตาคลีประชา

สรรค สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลนและการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

ในหัวขอ การสรางหองเรียนออนไลน1และ

การสรางหองเรียนออนไลน2

√ สพฐ.

ครูผูชวยนางสาวนงนภัส    

ตาบุรี

ตอ



1866

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธและหองเรียนออนไลน

โดยใชโครงงานเปนฐาน

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

ในหัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชันและการวัดและ

ประเมินผลสําหรับการเรียนออนไลน

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองผูบริหาร นักวิชาการ และครู 

ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวิดีโอออนไลนและหองเรียนกลับ

ดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

ครูผูชวยนางสาวนงนภัส    

ตาบุรี

ตอ



1867

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม 

มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ ครู

√ สพฐ. รวมกับ คณะ

มนุษยศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรสําหรับ

ครู

√ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กําแพงเพชร

ประวัติศาสตรชาติไทย √ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√

ความรูเกี่ยวกับอาเซียน √ โรงเรียนหนองโดน

วิทยา สพม.สระบุรี

ความเปนเลิศทางสังคมศึกษาออนไลน √ โรงเรียนธัญรัตน สพม.

ปทุมธานี

กฎหมายในชีวิตประจําวัน เนื่องในวันรพี 7

 สิงหาคม

√ โรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย ตรัง

ครูนางสาวนภัสวรรณ  

 อิกําเหนิด

59



1868

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวนสหหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

√ สถาบันการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

อบรมกิจกรรมรอบรูวันเขาพรรษา ดวย

ระบบออนไลน

√ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอจัง

หาร

กิจกรรมสงเสริมการอานหองสมุดออนไลน 

เรื่องสตรีไทย และบทบาทสตรีไทยในอดีต

√ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

พระสมุทรเจดีย จ.

สมุทรปราการ

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป

 2564

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูนางอรุณจันทร       

 มะโนเพียว

60



1869

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การทดสอบวัดความรูผานระบบออนไลน 

เรื่องความรอบรูเกี่ยวกับวัดในประเทศไทย

√ โรงเรียนวังกะทะ 

สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 

เขต 3

การทดสอบความรู เรื่องกีฬาโอลิมปก √ โรงเรียนวัดดีหลวงนอก

 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสงขลา เขต 1

การทดสอบความเปนเลิศทางสังคมศึกษา

ออนไลน ประจําปการศึกษา 2564

√ โรงเรียนธัญรัตน จังห

วัปทุมธานี สพม.

ปทุมธานี

การทดสอบความรู วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันป

หลวง ในรัชกาลที่ 9

√ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอหัว

หิน

การทดสอบวัดความรู หัวขอ " สมเด็จพระ

พันปหลวง " ราชินีศรีแผนดิน

√ โรงเรียนสระบุรี

วิทยาคม

ครูนางอรุณจันทร       

 มะโนเพียว

ตอ



1870

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ประวัติศาสตรชาติไทย √ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรสําหรับ

ครู

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

โครงการฝกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ √ มหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย วิทยา

เขตลานนา

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน Google Classroom for 

T h

√

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

√

การสรางกรอบความคิดดวยภาพดวย 

infographic

√ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยา

เขตลานนา

การทําแบบทดสอบวัดความรู เนื่องในวันวิ

สาขบูชา

√ โรงเรียนอุบลรัตน 

พิทยาคม

นายกัมพล  คําเวียง61 ครู



1871

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ √ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา

การวัดผลประเมินผลสําหรับการเรียน

ออนไลน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรสําหรับ

ครู

√ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กําแพงเพชร

โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม √ วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา “วัน

วิสาขบูชา”

หองเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน √ สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ประวัติศาสตรชาติไทย √ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

การจัดการเรียนการอสนดวยระบบออนไลน √

ครูนายณัฐพงษ  ตันมิ่ง62



1872

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะแนวใหม

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1

การจัดการเรียนการสอนกิจกรมพัฒนา

ผูเรียน ยุคไทยแลนค 4.0

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1

การจัดการเรียนการสอนออนไลนใน

ศตวรรษที่ 21

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สุพรรณบุรี  เขต 1

การรูเทาทันสื่อ √ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทารวมกับ

โรงเรียนสันกําแพง

ครูนายณัฐพงษ  ตันมิ่งตอ



1873

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

76 ป วันสันติภาพไทย √ โรงเรียนหวยกรดวิทยา

 จังหวัดอุทัยธานี

การเปนพลเมืองอินเทอรเน็ตอยาง

รับผิดชอบ

√ สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย √ โครงการ Safe 

Internet  บมจ.โทเทิ่ล

 แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

 บริษัทในกลุมเทเลนอร

การวัดประเมินผลทักษะดานการเขาใจ

ดิจิทัล (Digital Literacy) จํานวน 18 

ชั่วโมง

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา 

เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√

ครูนายทักษิณ           

  ลานโรจน

63



1874

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการอบรมหลักสูตรออนไลน เรื่อง 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวินัย และการรักษา

วินัยของขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33

ไดผานการวัดความรู ความเขาใจเบื้องตน 

เรื่อง ระบบดูแลชวยเหลือ น.ร ตาม

หลักสูตรการศึกษาทางไกลระบบออนไลน

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

 สุพรรณบุรี เขต 3

PLC: Professional  Learning 

Community สําหรับครู

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ทักษะครูกับการจัดการเรียนรูออนไลนยุค

ใหม

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูนายพิเชษฐ  ฟองศรี64



1875

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : เทคนิคและวิธีการการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธ และหองเรียนออนไลน

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

√

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : การจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลน

ตามแนวคิดเกมิฟเคชัน /การวัดผลและ

ประเมินสําหรับการเรียนออนไลน

√

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : การเสริมสรางศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวิดีโอออนไลน และหองเรียนกลับ

ดานดวยวิดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√

นายยุทธนา           

  เรือนสุภาธง

65 ครู



1876

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การเรียนรูและทดสอบดวยความรูระบบ

อิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอบึง

สามพัน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู

√

การเขารวมกิจกรรมและผานการทํา

แบบทดสอบวัดความรูออนไลนเนื่องในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

√ โรงเรียนอุบลรัตน

พิทยาคม สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาขอนแกน

การศึกษาออนไลนและการทดสอบความรู 

เรื่อง วันวิสาขบูชา วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา

√ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

กําแพงแสน

ครูนายสมพร            

  นวลปนยอง

66



1877

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวัดผลประเมินผลแบบวัดประเมินผล

ความรูระบบคอมพิวเตอรเบี้องตน

√ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน √ โรงเรียนบานวังกะทะ 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกาา

ประถมศึกษาชัยภูมิ

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ การเกิด

กลางวันกลางคืน

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับ เสียงใน

ชีวิตประจําวัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

การทดสอบความรูเกี่ยวกับ แผนดินไหว

และภูเขาไฟ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูนายสมพร            

  นวลปนยอง

ตอ



1878

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

67 นางกนกพรรธน    

วัฒนนันทิพงศ

ครู หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน สําหรับครูสังกัด สพฐ.

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

UV กับครีมกันแดด √ ศูนยวิทยาศาสตร เพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

การจัดการเรียนรู √ โรงเรียนวัดเมฆ

สุวรรณาราม

สารในชีวิตประจําวัน √ ศูนยวิทยาศาสตร เพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

การประกันคุณภาพทางการศึกษา √ หองสมุดประชาชน จ.

แพร

ครูนางจารวี     บัวขม69

ครูนางกนกวรรณ   

ปญญาหลวง

68



1879

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูการเกษตรเนื่องในวันพืชมงคล ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อ.ตะกั่ว

ทง
ความรูเกี่ยวกับ วิชาภาษาไทย (หลัก

ภาษาไทย)

√ โรงเรียนบานสันตน

หมื้อ สพป.เชียงใหม 

เขต 3

ความรูออนไลน เรื่อง ทรัพยากรดิน √ ศูนยวิทยาศาสตร เพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

อริยสัจ ๔ √ การศึกษาเพื่อพัฒนา

ตนเอง เพจรูจริงหรือ

(รวมธรรมคําสอน)

รอบรูสุขอนามัยในโรงเรียนเพื่อรองรับ

สถานการณ COVID-19

√ โรงเรียนลําทับประชานุ

เคราะห

ครูนางจารวี   บัวขมตอ



1880

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การสงเสริมศักยภาพดวยสื่อวีดีโอออนไลน

และหองเรียนกลับดานดวยวีดีโอแบบมี

ปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

การพัฒนาครูสูนวัตกรรมนักเรียนโดยใช

หองเรียนฐาน ระยะตนน้ํา

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณในพระ

บรมราชูปถัมภ

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การพัฒนานวัตกรรมครูสูนวัตกรรม

นักเรียนโดยใชหองเรียนฐาน ระยะกลางน้ํา

√ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ.

√ สพฐ.

71 นางลําจวน            

 พันธวิริยากุล

ครู การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

ครูนางมนทิรา   ณะใจ70



1881

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

72 นางสาวกนกวรรณ   

 วงศษายะ

ครู จิตวิทยาประยุกตในการทํางาน เพื่อ

ความสําเร็จ ความสุขและความมั่งคั่ง

√ สํานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การพัฒนานวัตกรรมครูสูนวัตกรรมนักเรียน

 ระยะตนน้ํา

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การพัฒนานวัตกรรมครูสูนวัตกรรมนักเรียน

 ระยะกลางน้ํา

√ สพฐ.

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

ครูผูชวยนางสาวณัฐธยาน    

จะถา

73



1882

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ 

ออนไลน Google Classroom

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

วันภาษาไทยแหงชาติ √ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุว

กาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด

√ สํานักงานลูกเสือ ยุว

กาชาดและกิจการ

นักเรียน สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการรวมกับ

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําพูน รุนที่445

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่

 4-6

√ สพฐ.

อบรมวิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

√ สพฐ.

ครูผูชวยนายเจริญศักดิ์      

กรมหลวง

74



1883

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตร 62037 / การลดความเสี่ยงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ สพฐ.

การอบรมปฏิบัติการระยะตนน้ําแบบ

ออนไลน ตามโครงการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาดวย

รูปแบบ Active Learning สําหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ภาคเหนือ)

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหารนักวิชาการ 

และครู ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

ครูนายวีรวัฒน           

 คํามะยอม

75



1884

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมปฏิบัติการระยะกลางน้ํา แบบ

ออนไลน ตามโครงการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาดวย

รูปแบบ Active Learning สําหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ภาคเหนือ)

√ สพฐ.

ประชุมผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมการ

จัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning สพม.ลําปาง

 ลําพน

√ สพม. ลําปาง-ลําพูน

การทดสอบวัดความรูผานระบบออนไลน 

เรื่อง วันภาษาไทยแหงชาติ

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัด สพฐ.

√ สพฐ.

ครูนายวีรวัฒน           

 คํามะยอม

ตอ



1885

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย √ กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

การประเมินใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตําแหนงครู มีวิทยฐานะ และ

เลื่อนวิทยฐานะ

√ สพป.นครปฐม 2

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

อัจฉริยภาพดานภาษาไทย √ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม √ โรงเรียนบานสันปาสัก

ครูนายอํานาจ           

  เดชาสวัสดิ์

76



1886

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

√ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ

ราศีไศล

สืบสานหลักภาษา รูรักษภาษาไทย ป 64 √ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม

ตัวละครในวรรณกรรมไทย √ โรงเรียนประจวบ

วิทยาลัย

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถฯ

√ โรงเรียนโคกกระทอน

กิตติวุฒฺวิทยา

การจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความ

บกพรองทางการเห็น

√ สพป.ชม.3

มหาเวสสันดรชาดกจากภาพจิตรกรรมฝา

ผนังเมืองเพชรบุรี

√ โรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

ครูนายอํานาจ           

   เดชาสวัสดิ์

ตอ



1887

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

77 นายวีรชัย    ยะธะนะ ครู การจัดการเรียนการสอนดวยระบบออนไลน √ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ สพฐ.

อบรมออนไลนการจัดการเรียนการสอน

ดวยระบบออนไลน Google Classroom 

for Teacher (GC4T)

โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู √ ศุนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัด

เพชรบุรี

การรูเทาทันสื่อ  โครงการสงเสริมการ

พัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรูเทา

ทันอสื่อของประชาชน “คนทันสื่อ” ระดับ

ภูมิภาค

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทารวมกัน

โรงเรียนสันกําแพง

ครูนางสุพรรษา    

เที่ยงสิริกูล

79

ครูนางรัตนา   กันทาดง78



1888

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนการรูรูปแบบออนไลน สําหรับ

ครูสังกัด สพฐ.

√ สพฐ.

การทดสอบความรูเนื่องในงานสัปดาห

หองสมุด

√ โรงเรียนธัญบุรี  

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี

หลักสูตร สิทธิมนุษยชนกับสถานการณโค

วิด COVIT 19  โครงการโรงเรียน

สรางสรรค ชุมชนปองกัน สานสายใย ใสใจ

สิทธิ (SKP See Your Rigths)

√ โรงเรียนสันกําแพง

80 นางสาวโสภา     

แสนใจบาล

ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับ

ครูสังกัด สพฐ.

√ สพฐ.

ครูนางสุพรรษา    

เที่ยงสิริกูล

ตอ



1889

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวโสภา     

แสนใจบาล

ครู การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู

√ สพฐ.

81 นายชินกฤต  แซจาว ครูผูชวย เทคนิคการสอนสุขศึกษาและพละศึกษา

ออนไลนชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

√ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย √ สพฐ.

ครูนายภาสกร เต็มขันท82



1890

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Visakha Bucha Day in English Com 

munication  Skills By online Testing  

Presented by Supervision Moniloring 

and Evludtion for Educational 

Provision Group of Nakhon Pathom 

Primary Educational service Arce 

office 2

√ Nakhon Pathom 

Primary 

Educational service 

Arce office 2

การเขียนโครงการ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google  

Classroom  for Teacher  (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนายวัชรชัย  ชัยสาร83



1891

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

สุขศึกษาและพลศึกษา √ สพฐ.

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

√ สํานักงาน กศน.

จังหวัดสมุทรสาคร

วิธีการปองกันและรับมือ โรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา Covid-19 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ สพฐ.

การปฐมพยาบาลเบื้องตน √ โรงเรียนวัดไกเตี้ย 

(สวัสดิ์ประชานุกูล)

การปฐมพยาบาลงูกัด √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ครูนายศราวุธ            

 หลุยจําวัน

84

ครูวาที่รอยตรีหญิง     

 จิราวรรณ            

   ยศเพ็ชรกาศ

85



1892

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน Google Classoom for Teacer

 (GC4T)

√ สพฐ.

การวัดความรูความสามารถดานคณิตศาสตร √ สพฐ.

ธรรมชาติวิทยา √ สโมสรลูกเสือนาชาธิ

วาส
สมุนไพรฟาทะลายโจร √ สํานักงาน กศน.

จังหวัดสมุทรสาคร

วิชาสะกดรอย √ ลูกเสือราชาธิวาส

วันสุนทรภู √ สพฐ.

เสาโทเทม √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

20 สุดยอดนักวิทยาศสาตรโลก √ สพฐ.

ปฐมพยาบาลดวยผาสามเหลี่ยม √ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ครูวาที่รอยตรีหญิง     

 จิราวรรณ            

   ยศเพ็ชรกาศ

85



1893

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป

การศึกษา 2564

√ สพฐ.

บอกรักแมแคปุมคลิก √ Krua Kru golf

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ป 2564 √ โรงเรียนบางบัวทอง

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน

√ สพฐ.

การจัดการเรียนรูตามตัวชี้วัดสุขศึกษาและ

พลศึกษา

√ โรงเรียนเทศบาลเขา

พิทักษ

ระบบสุริยะ √ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยตะพานหิน

ครูวาที่รอยตรีหญิง     

 จิราวรรณ            

   ยศเพ็ชรกาศ

85



1894

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

86 นางสาวนิตยา  

นะพินธุ

ครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู √ สพป.เพชรบูรณ เขต 3

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ รหัสหลักสุตร

62037

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับ มูลนิธิศุภนิมิต

แหงประเทศไทย

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล √ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ สพฐ.

ครูนางพัชรินทร  

เหลาศิริเสถียร

87



1895

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ

√ สพฐ.

อบรมออนไลนการจัดการเรียนการสอน

ดวยระบบออนไลนGoogle Classroom 

for Teacher

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ชึวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล √ มหาวิทยาลัยเกษตร    

 ศาสตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูออนไลน ครั้งที่

 1/2564 หัวขอ แนวทางการขับเคลื่อน

ศูนยครอบครัวพอเพียง ปการศึกษา 2564

√ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริม

ศักยภาพครู และสมรรถภาพการเปน

ซุปเปอรครูออนไลน

√ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง รวมกับ 

กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัย และ

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูนางวิภาวรรณ        

 ปาละกอน

89
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1896

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางวิภาวรรณ        

 ปาละกอน

ครู การจัดการเรียนการสอนดวยระบบออนไลน √ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การสอนเพศวิถีศึกษา เพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีและทักษะชีวิต

ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

หลักสูตร โควิด19และระบาดวิทยา √ มหาวิยาลัย

เกษตรศาสตร

หลักสูตรสุจริตไทยสําหรับขาราชการ √ เครือขายสุจริตไทย

อินเตอรเนต √ google

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ สพฐ.

วัดความรูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเรื่อง

ชีวิต สุขภาพและฟาทะลายโจรสูโรคโควิค 

19

√ กระทรวงศึกษาธิการ

ครูนางสาวกายทิพย   

แจมจันทร

90



1897

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนการสอน

ดวยระบบออนไลน Google Classroom 

For Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542

√ กศน.อําเภอเมืองเแพร

เรื่องนารูเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft 

Office

√ หองสมุดประชาชน

อําเภอหนองหญาปลอง

ความรูเบื้องตน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สมทรสงคราม
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษา รอยเอ็ด

ครูนางสาวมนัส จันเดช91



1898

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑการขอมีหรือขอ

เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม ตําแหนงครู ตาม

หลักเกณฑฯ ก.ค.ศ. ว21/2560

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1

ทักษะครูกับการจัดการเรียนรูออนไลนยุค

ใหม

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

ครูไทยยุคโควิด-19 √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษา รอยเอ็ด

การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา

พอเพียงพัฒนาตอยอดเปนศูนยการเรียนรู

ตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียงดาน

การศึกษา

√ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ครูนางสาวมนัส จันเดชตอ



1899

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ

คร"ู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูออนไลน ครั้งที่

 1/2564 หัวขอ แนวทางการขับเคลื่อน

ศูนยครอบครัวพอเพียง ปการศึกษา 2564

√ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียง

ความรูเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน √ ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับหลักสูตรตาน

ทุจริต

รัฐธรรมนุญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2560

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

องคประกอบของคอมพิวเตอร √ โรงเรียนเสาไห "วิมล

วิทยานุกุล"

ครูนางสาวลลิตา วงคษา92



1900

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริม

ศักยภาพครู และสมรรถภาพการเปน

ซุปเปอรครูออนไลน

√ มูลนิธิครอบครัว

พอเพียงรวมกับกอทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัย

และสรางสรรค และ

กระทรวงศึกษาธิการ

การฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชา

ยุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุว

กาชาด รุนที่ 445

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบออนไลน √ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู

√ สพฐ.

93 นางสาววราภรณ     

ใจสม

ครูผูชวย อบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุว

กาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุว

กาชาด รน445

√ สพม. ลําปาง-ลําพูน

ครูนางสาวลลิตา วงคษาตอ



1901

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เปนผูผานการอบรมดวยระบบออนไลน 

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google  

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

รวมทําแบบทดสอบออนไลน กิจกรรมทัศน

ศึกษาแหลงเรียนรูที่นาสนใจ

√ สมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทยฯ และ

ชมรมบรรณารักษ

หองสมุดโรงเรียน

ไดรวมเรียนรูและผานการทดสอบบทเรียน

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

PBL

√ สพป.เลย เขต 1

ไดเขาอบรมออนไลน หัวขอ การจัด

กิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรูทุกกลุมสาระ และแนวทางการปลูก

พลังการอานดวยหองสมุดใหมีชีวิต รุนที่ 1

√ บริษัท นามมีบุกค  

จํากัด

ครูผูชวยนางสาววราภรณ     

ใจสม

ตอ



1902

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ผานการทดสอบความรูเบื้องตนดวยระบบ

ออนไลน หัวขอ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

√ สพม.กรุงเทพฯ เขต 2

ไดผานการทดสอบวัดความรูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง การบริหารงานพัสดุ

ตามหลักธรรมาภิบาล

√ สพม.สุรินทร

ผานการทดสอบออนไลน เพื่อศึกษาพัฒนา

ตนเองดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ยุวกาชาด

√ โรงเรียนอินทรบุรี จ.

สิงหบุรี รวมกับ 

สโมสรลูกเสือราชาธิวาส

ผานการอบรมออนไลน OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนยุคปกติ : มุมมองของผูบริหาร 

นักวิชาการและครู ในหัวขอ การสราง

หองเรียนออนไลน 1 และหองเรียน

ออนไลน 2

√ สพฐ.

ครูผูชวยนางสาววราภรณ     

ใจสม

ตอ



1903

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน

เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ(พว.)

Google apps for online English 

classroom

√ Thailand TESOL 

สมาคมครูผูสอน

ภาษาอังกฤษแหง

ประเทศไทย

การใชหองเรียนออนไลน IAD Class เปน

แพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูวิถีใหม

√ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว.)

การสรางแรงบันดาลใจในการเรียนและใช

ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

ครูนางสาวเยาวนุท     

ศรีวิชัย

94



1904

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการระหวางสถาบันภาษาอังกฤษสังกัด

 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการและบริษัท เอ

ซีอี แลงแควจส โดยใชหลักสูตรการเรียน

ภาษาอังกฤษนวัตกรรมเทคโนโลยี AI Voxy

 English จากประเทศสหรัฐอเมริกา

√ สพฐ รวมกับ บ. Voxy

 จํากัด

สอนอยางไรใหเปน Active Learning √ สถาบัน Starfish 

Academy

Covid -19 Vocabulary Practice √ สพป.สระบุรี เขต2

Picture Dictation √ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ยานนาเวศ

Dictionary Competition √ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ยานนาเวศ

ครูนางสาวเยาวนุท     

ศรีวิชัย

ตอ



1905

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลนGoogle  

Classroom  for  Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน Google Classroom for 

Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาดวยรูปแบบ

Active Learning สําหรับครูและบุคลา

การทางการศึกษา ภาคเหนือ ระยะตนน้ํา

√ สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน

√ สพฐ.

ครูนางกานตธิดา        

  องคุณา

95

ครูนางพรรณภัชร       

    พีระพัฒนสกุล

96



1906

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

97 นางสาวกฤตยพร   

สุรินทรคํา

ครู การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนว

ใหมตามกรอบอางอิงความสามารถทาง

ภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สพรรณบรี เขต 1
หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน (Google 

Classroom for Teacher (GC4T) จํานวน

 6 ชั่วโมง

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

99 นางสาวชลภัสส    

ปญญารักษา

ครู หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูผูชวยนางสาวกวิลัยพร    

พันธศิริ

98



1907

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชา

ยุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุว

กาชาด

√ สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลําพูน

"การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม: มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และคร"ู

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน Google Classroom for 

Teacher(GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

PLC: Professional Learning 

Community สําหรับครู โครงการบริหาร

วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

√ สพป.เพชรบูรณ เขต3

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู √ สพป.เพชรบูรณ เขต3

ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล 

(New Normal Life and Digital 

Quotient)

√ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร

ครูนางสาวปรียาภรณ   

 จันตาเวียง

101

ครูนางสาวทัศนวรรณ  

   กันทาเดช

100



1908

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom 

English Expressions)

√ สพป.เพชรบูรณ เขต3

การจัดทําสารสนเทศและระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

√ สพป.เพชรบูรณ เขต3

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน √ สพป.เพชรบูรณ เขต 3

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสําหรับครู 

(English Language Basically for 

Teacher)

√ สพป.เพชรบูรณ เขต3

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher(GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

(Project Based Learning :PBL)

√ โรงเรียนบานนาซาว 

สพป.เลย เขต1

ครูนางสาวปรียาภรณ   

 จันตาเวียง

ตอ



1909

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลงใน

การพัฒนางาน (Performance 

Agreement)

√ สพม.กรุงเทพมหานคร 

เขต 1

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ

และครู ในหัวขอการสรางหองเรียน

ออนไลน 1 และการสรางหองเรียน

ออนไลน 2

√ สพฐ.รวมกับคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงการณ

มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม:มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการและ

ครู หัวขอแนวทางการพัฒนาการเรียน

ออนไลนและการสอนความปลอดภัยบน

โลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก

√ สพฐ.รวมกับคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ครูนางสาวปรียาภรณ   

 จันตาเวียง

ตอ



1910

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

102 นางสาวรัตนา    

กันทะวงค

ครู หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

103 นางสาววิไลพรรณ  

ใจเพียร

ครู การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน Google Classroom for 

Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

104 นางสาวศิริขวัญ    

คําจันทร

ครู โครงการสงเสริมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยใชสื่อ English 

Discoveries เพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนสูสากล

ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษา (CEFR) 1 มีนาคม 2564-31

พฤษภาคม 2564  จากสพฐ.

√ สพฐ.



1911

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรม GPass5 Steps ระยะตนน้ํา 21-22

 มิ.ย.64 มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ/รร.

สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน ประกาศนียบัตร

ไดรับหลังสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 จาก 

สพฐ.

√ สพฐ.

อบรม GPass5 Steps ระยะกลางน้ํา 

มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ/รร.สวนบุญ

โญปถัมภ ลําพูน  1 ม.ิย 64-31ก.ค 64 

ประกาศนียบัตรไดรับหลังสิ้นเดือนสิงหาคม

 2564จาก สพฐ.

√ สพฐ.

Google classroom for teacher (GC4T)

 รร.สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 6 ม.ิย.64

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

105 นางสาวอรวรรณ   

กันธะพงศ

ครู หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนางสาวศิริขวัญ    

คําจันทร

ตอ



1912

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

106 นางสาวอัจจิมา       

 ศิริสูตร

ครู โครงการสงเสริมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ โดยใชสื่อ English 

Discoveries

√ สพฐ.

107 นางสุรีย อุตสม ครู การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน (Google Classroom for 

Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

Cours de "Conversation en francais" 

en ligne pour le niveau B1

√ Ambassade de 

France en Thailande

109 นายจักรพงษ         

 นาสมปอง

ครู หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Calssroom For Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนายกิติศักดิ์   ภูมิ

ภักดี

108



1913

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การวัดประเมินผล √ สพป

การวิจัยในชั้นเรียนและปฏิบัติการ √ สพป.เพชรบูรณ เขต3

การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  

สาระการเรียนรู : เทคโนโลยี

√ มรภ.ลําปาง  ,  สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน  หลักสูตร 2 (A2 for 

Schools Level 2)

√ สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน  หลักสูตร 3 (A3 for 

Schools Level 3)

√ สสวท.

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน สําหรับครูสังกัด สพฐ.

√ สพฐ.

112 นางเบญจวรรณ   

บุญสุวรรณ

ครู เพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุค

ใหม สําหรับการเรียนรูศตวรรษที่21 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางรวมกับ สสวท.

ครูนางจิรนันท  ทํากลา111

ครูนายภาสกร           

 นอยสุข

110



1914

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

Schools Level 1)

√ สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for 

Schools Level 2)

√ สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

Schools Level 1)

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for 

Schools Level 2)

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for 

Schools Level 3)

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูนางสาวนิตยา        

  สิงหคํา

113

ครูนางเบญจวรรณ   

บุญสุวรรณ

ตอ



1915

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนรู ฐานสมรรถนะ 

สาระเทคโนโลยี

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง รวมกับ 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

114 นางสาวสิรัชชา   

วงคคม

ครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู ฐานสมรรถนะ 

สาระเทคโนโลยี

√ มรภ.ลําปาง รวมกับ 

สสวท. ติดตามผล

อบรมโดยกระบวนการ

 PLC 3 วงรอบ

ครูนางสาวนิตยา        

  สิงหคํา

ตอ



1916

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for 

Schools Level 1)

√ สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for 

Schools Level 2)

√ สสวท

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for 

Schools Level 3)

√ สสวท.

วิทยากรอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน 

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน Google Classroom for 

Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสพฐ.

√ สพฐ.

ครูนางสาวสิรัชชา   

วงคคม

ตอ



1917

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

วิทยากรการอบรม หลักสูตรอบรม

ออนไลนการจัดการเรียนการสอนดวย

ระบบออนไลน Google Classroom for 

Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

หลักสูตรอบรมออนไลนปญญาประดิษฐ

สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for 

Schools Level 2)

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลนสําหรับครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

หลักสูตรการจัดการเรียนรู ฐานสมรรถนะ 

สาระเทคโนโลยี

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง รวมกับ 

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูนายทวีป              

 นวคุณานนท

115



1918

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การประเมินใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ หนังสือ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลง

วันที่  5 ก.ค. 2560

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2

การเขียนโครงการ √ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเด็ด

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom  for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

117 นางดาวรุง            

  อินทนนท

ครู หลักสูตร Google Classroom √ สํานักงาน

คณะกรรมการอา

ชีวศึกษา

ครูนางดวงดาว  ชัยสาร116



1919

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Goolgle Classroom √ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การสรางแฟมสะสมผลงานดวย New 

Goolgle Sites

√ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ความปลอดภัยในโลกอินเทอรเนต (Be 

Internet Awesome)

√ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

Youtube for teacher √ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การทํา Data Visualization ดวย goolgle

 Data Sdudio

√ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครูนางดาวรุง            

  อินทนนท

ตอ



1920

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

118 นางธัญญารักษ    

พันนาม

ครู Google Classroom for Teacher (GC4T) √ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

อบรมออนไลน  OBEC 2021 Webinar 

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ ครู” 

ในหัวขอ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน

แบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

อบรมออนไลน  OBEC 2021 Webinar 

“การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ ครู” 

ในหัวขอการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

ดวยสื่อวีดีดโอออนไลนและหองเรียนกลับ

ดานดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

อบรมหลักสูตรออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนางรัชฎาพร          

 จันทาเวียง

119



1921

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัด สพฐ

√ สพฐ.

อบรมออนไลน หัวขอ 76 ป วันสันติภาพ

ไทย ประจําป 2564

√ โรงเรียนหวยกรดวิทยา

อบรมออนไลนการจัดการเรียนการสอน

ดวยระบบออนไลน Google Classroom 

for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะทาง

วิทยาศาสตร โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมี

สมรรถนะของครูยุคใหม สําหรับการเรียนรู

ศตวรรษที่ 21

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ครูนางศิลาพร           

   บุญทาจันทร

120

ครูนางรัชฎาพร          

 จันทาเวียง

ตอ



1922

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษา

รูปแบบ Active Learning สําหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

GPAS 5 Steps

√ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษา

รูปแบบ Active Learning สําหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

GPAS 5 Steps (กลางน้ํา)

√ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน สําหรับครูสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

121 นางสาวกมลชนก   

อินตะโมงค

ครู เคมีในชีวิตประจําวัน √ โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสณี) ผ

ครูนางศิลาพร           

   บุญทาจันทร

ตอ



1923

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

Physics Challenge  √ โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสณี) ผ

IMMUNITY AND COVID 19 √ โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสณี) ผ

จิตวิทยาประยุกตในการทํางาน เพื่อ

ความสําเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง

√ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ 

สารสนเทศและดิจิทัลเฝาระวังและใชสื่อ

อยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม ดวยการ

เรียนการสอนออนไลนระบบเปด CHULA

 MOOC รอบที่ 2

√ กระทรวงวัฒนธรรม

122 นางสาวบุศมาพร   

กันทะวัง

ครูผูชวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงงาน

วิทยาศาสตรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ครูนางสาวกมลชนก   

อินตะโมงค

ตอ



1924

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การอบรมความรูทางวิชาการและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

ในรูปแบบออนไลน เทคนิคการปฏิบัติการ

ทางจุลชีววิทยาเพื่อใชในการสอนและ

ทํางานวิจัย

√ โรงเรียนมหิดลวิทยานุ

สารณ

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของของผูบริหาร นักวิชาการ

 และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดิโอออนไลน และหองเรียน

กลับดานดวยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ

√ สพฐ.

ประชุมเครือขายวิชาการขาราชการครู 

สควค. พ.ศ. 2564

√ สสวท.

123 นางสาวพัชราภรณ   

 ทองสมนึก

ครู อบรมเทคนิคปฏิบัติการจุลชีววิทยาเพื่อใช

ในการสอนและทํางานวิจัย

√ โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ

ครูผูชวยนางสาวบุศมาพร   

กันทะวัง

ตอ



1925

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

อบรมการจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน Google Classroom fot 

Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

อบรมการใช ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญ

ในอาชีพ

√ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

ทดสอบความรูเรื่อง Immunity and 

COVID 19

√ โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี)

124 นางสาวสายใจ     

คําวัน

ครู Google tools เพื่อการพัฒนา √ กศน.อําเภอดอนพุด 

จ.สระบุรี

ครูนางสาวพัชราภรณ   

 ทองสมนึก

ตอ



1926

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ 

และครู ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูดวยสื่อวีดีโอออนไลนและหองเรียน

กลับดานดวยวีดีโอแบบปฏิสัมพันธ	

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมกับ คณะครุศาสตร

 จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน สําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูนางสาวสายใจ     

คําวัน

ตอ



1927

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การใชกิจกรรม Hands-on ในการเรียน

การสอนวิชาฟสิกส และวิทยาศาสตร

กายภาพ (อุณหพลศาสตร คลื่น เสียง และ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา)

√ โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom For Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การทดสอบความรูเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร

 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงานน้ํา ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส

√ ศูนยวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษารอยเอ็ด

ครูนางสาวสุกัญญา    

เชื้อหลุบโพธิ์
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1928

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

เลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลกร

ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนางาน

√ สพม. กทมเขต1

เคมีในชีวิตประจําวัน √ โรงเรียนบดินทรเดชา

(สิงห สิงหเสนี)

Immunity and covid19 √ โรงเรียนบดินทรเดชา

(สิงห สิงหเสนี)

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 4-6

√ สพฐ.

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที่ 1-3

√ สพฐ.

การจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน √ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนgoogle 

classroom for teacher

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนางอารีวรรณ  หวังดี127

ครูนางสาวอธิษฐาน    

บุญเปง

126



1929

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

128 นายชุมพล  ตันสุวัฒน ครู การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาดวยรูปแบบ active 

learning ระยะตนน้ํา

√ มหาวิทยาลัยราชภัฎว

ไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

129 นายประหยัด         

 จิตอารี

ครู Google Classroom for Teacher √ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

หลักสูตรกรรมการสอบ √ สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน )

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนายเลิศฤทธิ์          

  เลิศรัตนวิจิตร
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1930

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

PDSMT006 /หลักสูตรอบรมครูดวยระบบ

ออนไลน วิชาวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง ยืดเสนยืดสาย 

รางกายแข็งแรง Online Training for 

Middle School Science Teachers: 

Workout for Better Life

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.)

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดสอบ

ดวยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

National Digital Learning & Testing 

Platform for Testing Administration

√ สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน)

131 นายวิทยา  รวมสุข ครู การตรวจสอบภายใน √ สํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด

มุกดาหาร

ครูนายเลิศฤทธิ์          

  เลิศรัตนวิจิตร

ตอ



1931

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

บุคลิกภาพของครูและเทคนิคการสอน √ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก

ระบบนิเวศปาไมและการอนุรักษ √ อุทยานวิทยาศาสตร

พระจอมเกลา ณ หวา

กอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

แนวทางพัฒนางานตามขอตกลงในการ

พัฒนางานกับหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

หลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงาน

การสอน

√ หนวยพัฒนาครู (นิติ

บุคคล) หางหุนสวน

จํากัดเพื่อครู รหัส

หนวย 

0343553002015

หลักสูตรการอบรมออนไลนการจัดการ

เรียนการสอนดวยระบบออนไลน Google 

classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนายสนั่น  มาละแซม132

ครูนายวิทยา  รวมสุขตอ



1932

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา √ มหาวิทยาลัยศิลปกร

การสัมมนาออนไลน Green Learning 

Society โครงการหองเรียนสีเขียว

√ การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย

การอบรมออนไลนโครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินการ

เลื่อนวิทยฐานะตามขอตกลงในการพัฒนา

งาน (PA)

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

การเรียนรวมศตวรรษที่ 21 √ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรูสะเต็ม

ศึกษา

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู √ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูนายสุทธิพันธ       

พันธสุทธิ
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1933

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เรื่อง ยืดเสนยืดสาย รางกายแข็งแรง 

Online Training for Middle School 

Science Teachers: Workout for 

Better Life

√ สพฐ. รวมกับ สสวท.

หลักสูตรอบรมครูดวยระบบออนไลน วิชา

วิทยาศาสตรกายภาพ: เคมี ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เคมีกับ

พลังงานทดแทน (Online Training for 

High School Physical Science 

(Chemistry) Teachers: Chemistry and 

Renewable Energy)

√ สพฐ. รวมกับ สสวท.

SBY Google Classroom √ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนายสุทธิพันธ       

พันธสุทธิ

ตอ



1934

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

เด็กไทยในศตวรรษที่ 21

√ สํานักงงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรบุรี 

เขต 1

ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ

ปรับตัวรับการเปลี่ยงแปลงสภาพภูมิอากาศ

√ สพฐ.

รูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเฝา

ระวังและใชสื่ออยางสรางสรรค

√ กระทรวงวัฒนธรรม

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบออนไลน √ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ

ใหม มุมมองของผูบรหาร นักวิชาการ และ

ครู

√ สพฐ. โดยการรวมมือ

ของคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแแบ

บออนไลน

√ สพฐ.

ครูวาที่รอยตรีอติจิตต  

ไมมีทุกข
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1935

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

135 นางกัญญานิษฐ    

ปวนกาศ

 ครู การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

คณิตศาสตรดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร

 ระดับชั้น ม. ปลาย

√ บริษัท คาสิโอมารเก็ต

ติ้ง (ประเทศไทย จํากัด)

โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะ

ของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่

 21 ป พ.ศ. 2564

√ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง รวมกับ สสวท.

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร

ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

√ บริษัท คาสิโอ มารเก็ต

ติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

โครงการอบรมหลักสูตร การใชหองเรียน

ออนไลน IAD Classm เปนแพลตฟอรม

เพื่อการเรียนรูวิถีใหม

√ สถานบันพัฒนา

วิชาการ ( พว. )

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนางจิตฤณี  พลแกว136



1936

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

137 นางดนยา  ใจปญญา ครู การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร
ดวยเครื่องคิดวิทยาศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษา ตอนปลาย

√ บ.คาสิโอ  มารเก็ต

ติ้ง ประเทศไทย
จํากัด

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร

ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

√ บริษัทคาสิโอ มารเก็ต

ติ้ง(ประเทศไทย)จํากัด

การอบรมออนไลนการจัดการเรียนการ

สอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

139 นางยุพินธ    บุญเทพ ครู การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับ

ครูมัธยมศึกษาปที1่ - 3   ( C4T - ๘ ) รหัส

 ๖๓๐๒๕

√ สพฐ.

ครูนางพรพรรณ         

  ตันทะเขตร
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1937

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

PLC : Professional Learning 

Community สําหรับครู

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร √ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาดวยรูปแบบ Active 

Learning สําหรับครูภาคเหนือ(ในระยะ

ตนน้ํา)

√ สพฐ.

ครูนางยุพินธ    บุญเทพตอ



1938

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาดวยรูปแบบ Active 

Learning สําหรับครู(ภาคเหนือ)ในระยะ

กลางน้ํา"การพัฒนานวัตกรรมครูสู

นวัตกรรมนักเรียนโดยใชหองเรียนเปนฐาน"

√ สพฐ.

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน Google Classroom for 

Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบออนไลน √ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

140 นางวราภรณ    

สุกัณศีล

ครู การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร

ดวยเครื่องคิดเลขระดับมัธยมปลาย

√ บริษัท คาสิโอ มาเก็ตติ้ง

141 นางวาริณี  พรมศรี ครู หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

classroom for teacher

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนางยุพินธ    บุญเทพตอ



1939

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร

ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร 

624021006 รุน 019

√ บริษัทคาสิโอ มารเก็ต

ติง  ประเทศไทย จํากัด

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน Google Classroom for 

teacher (CG4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การปฐมนิเทศครูยาย/ครูบรรจุ ในป

การศึกษา 2563 - 2564

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

การอบรมเชิงปฏิบัตการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูแบบออนไลนสําหรับครู สพฐ.

√ สพฐ.

143 นางสาวกุศล  มหาไม ครู การพัฒนานวัตกรรมครูสูนวัตกรรมนักเรียน

,วิทยาการคํานวณและการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนgoolgle classroom

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูผูชวยนางสาวกมลชนก    

แสนกันทา
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1940

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

การพัฒนาเปนครูตนแบบตามโครงการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ การ

จัดการศึกษาดวยรูปแบบ Active 

Learning สําหรับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสังกัดสําานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเหนือ) ในระยะ

ตนน้ํา “การพัฒนานวัตกรรมครูสู

นวัตกรรมนักเรียน โดยใชหองเรียนฐาน”

√ มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓

Coding Online for Grade ๗-๙ 

Teacher (C๔T – ๘) รหัส ๖๓๐๒๕

√ สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน Google Classroom for 

Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

ครูนางสาวจริญญารักษ 

   ชัยมงคล
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1941

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวจริญญารักษ 

   ชัยมงคล

ครู การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร

ดวยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร 

๖๒๔๐๒๑๐๐๖ รุน ๐๑๙ รับผิดชอบโดย 

บริษัท คาสิโอ มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) 

จํากัด

√ บริษัท คาสิโอ มารเก็ต

ติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3

√ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

การอบรมออนไลนระบบวิเคราะหผูเรียน

เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู

รายบุคคล (Habitscan -Types of 

Learners)

√ บริษัท นวัตกรรม

สรางสรรคการศึกษา 

จํากัด

ครูนางสาวพิชญา        

 คํารังษี
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1942

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาดวยรูปแบบ 

Active Learning สําหรับครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

√ สพฐ. กับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณในพระ

บรมราชูปถัมภ

การอบรมดวยระบบออนไลนหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอนดวยระบบออนไลน 

google Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

อบรมออนไลน โครงการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงการ

เลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามขอตกลงในการพัฒนา

งาน (PERFORMANCE AGREEMENT)

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

ครูนางสาวพิชญา        

 คํารังษี

ตอ



1943

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูประถมศึกษา

ปที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓

 Teacher (C๔T–๖)

√ สสวท.

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement)

√ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณสําหรับครูประถมศึกษา

ปที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓

 Teacher (C๔T–๖)

√ สสวท.

ครูนางสาวรัชชดา       

 มะโนวงศ
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1944

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

Classroom for Teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาดวยรูปแบบ 

Active Learning 

ตามแนวคิด 

GPAS 5 Steps

√ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูรูปแบบออนไลนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

√ สพฐ.

147 นางสาวอังคณา   

โพธาศรี

ครู อบรมออนไลนการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓

√ สสวท.

ครูนางสาวรัชชดา       

 มะโนวงศ

ตอ



1945

  (1)    

 หลัก   

สูตร

  (2)   
การจัดการ

เรียนการสอน

   (3)   

  การ      

วัดผล

ประเมินผล

  (4)    
การใชสื่อ

เทคโนโลยี

(5) ระบบ

บริหารจัด

การศึกษา

(6) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของผู

ประกอบ

วิชาชีพ

(7) 
ทักษะภาษา

เพื่อการ

สื่อสาร

(8)     การ

พัฒนาตนเอง

ในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง

รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปงบประมาณ  2564

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เรื่องที่อบรม/พัฒนา

อบรม/พัฒนา ใหมีทักษะความรู และความชํานาญในดาน ดังตอไปนี้ (ใหทําเครื่องหมาย √)

หนวยงานที่จัดอบรม/

พัฒนา

ตอ นางสาวอังคณา   

โพธาศรี

ครู อบรมออนไลนการจัดการเรียนการสอน

ดวยระบบออนไลน google classroom 

for teacher (GC4T)

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน

148 นายเอนก  พรมศรี ครู หลักสูตรอบรมออนไลนการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบออนไลน Google 

classroom for teacher

√ โรงเรียนสวนบุญโญป

ถัมภ ลําพูน
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