
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ประจำปีงบประมาณ  2564  ของโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 

 
 

กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์  2  อำเภอนาโพธิ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4 

 
 



1.  ชื่อ  นางสาวเก็จกาญจน์   จุมพลมา   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นโคกกุง    
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ( ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔) 
 

ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
1 เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 16 “นวัตกรรม

การศึกษา:กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาไทย  
26-27 สิงหาคม 2564 12 ช่ัวโมง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2 อบรมออนไลนก์ารจัดการเรียนวิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online for Grade 1-3 Teacher 
(C4T-6)รหสั63023 

31 พฤษภาคม 2564 12 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3 อบรมออนไลนก์ารจัดการเรียนวิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (Coding Online for Grade 4-6 Teacher 
(C4T-7)รหสั63024 

31 พฤษภาคม 2564 12 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4 อบรมออนไลนก์ารจัดการเรียนวิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online for Grade 7-9 Teacher 
(C4T-8) รหัส 63025 

2 มิถุนายน 2564 20 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

5 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OBEC  Forum) 
ครั้งที่ 6 เรือ่ง ฟังเสียงผูบ้รหิารสถานศึกษา : ผู้นำสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั 

31 สิงหาคม 2564 3 ช่ัวโมง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

6 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OBEC  Forum) 
ครั้งที่ 7 เรือ่ง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อรองรับอาชีพ
แห่งอนาคต 

7 สิงหาคม 2564 3  ช่ัวโมง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

7 เข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบวัดประเมินผลด้วยระบบ
ออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินด-ีอยู่ดี การอบรม
เกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช ครั้งที่ 2 

17 กรกฎาคม 2564 3 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และบริษัท คะตะลสิต์ จำจัด 

 



ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  2564  นางสาวเก็จกาญจน์  จมุพลมา    

ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
 8  เข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)   

ครั้งที่4  เรือ่ง EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทลั 
17 สิงหาคม 2564  3 ช่ัวโมง  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

9 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาทักษะการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ
ออนไลน์สำหรบัครสูังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15  ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10 ผ่านการอบรมหลักสูตร NEXT Normal Education Reimagined
การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พรอ้มประสบการจริง
จากผูบ้รหิารสถานศึกษา 

10 กันยายน 2564 3 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

11 ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุม
ออนไลน์ใหม้ีประสทิธิภาพในยุค NEXT Normal 

11 กันยายน 2564 3  ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

12 ผ่านการอบรมการออกแบบเพื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์
เรียนรู้สำหรบัการศึกษาในยุค NEXT Normal Education 
Reimagined 

27 สิงหาคม 2564 6 ช่ัวโมง กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ชื่อ  นางกรุณา  ยินดี  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 
 
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ( 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 
 

ครั้งที ่ หัวข้อ/เรื่องการอบรมพฒันาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนช่ัวโมง หน่วยงานที่จัดอบรม 
1 การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพรร่ะบาดของ

โรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน  เช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
(Covid-19)  ประจำปีการศึกษา  2563 

7   ตุลาคม  2563 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์  
เขต  4   

2 การประชุมเสริมสร้างประสทิธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดำเนินงานควบคุมยาสบูในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 

3  มิถุนายน  2564 3 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

3 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการสงัเคราะหผ์ลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา  (SAR) 

9  กรกฎาคม  2564 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์  
เขต  4   

4 การประชุมเรื่องการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปงีบประมาณ  2564 

29 กรกฎาคม  2564 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น/สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์สำหรบัครสูังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14 – 15 สิงหาคม 
2564 

15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการจัดทำเว็บไซต์ ITA  ออนไลน ์
ประจำปงีบประมาณ  2564 

7 กันยายน  2564 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์  
เขต  4   

 

 

 

 



3. นางธันยาภรณ์   ผา่นสำแดง  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบา้นโคกกุง 
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ( 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 

ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
1 หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะของผูเ้รียนในยุค

ศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นพลเมืองดีด้วยกรอบความคิดเชิง 
เติบโต(Growth Mindset) 

24-25 มีนาคม  2564 12 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  จังหวัด
นครราชสีมา 

2 อบรมออนไลนโ์ครงการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามข้อตกลงการพฒันางาน(Performance 
agreement) 

1 สิงหาคม  2564 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1   

3 การอบรมการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม 
DEEP 

5 สิงหาคม  2564 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ 
เขต 1 

4 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย 6 สิงหาคม 2564 4 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 การอบรมการพฒันาสมรรถนะดานดิจิตอล  ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ Youtube 
live หลักสูตรการสร้างหอ้งเรียนออนไลน์ด้วย Google site  
หลักสูตร Kahoot  หลักสูตร Wordwall หลักสูตร Google 
forms 

9 สิงหาคม 2564 8 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอทุัยธานี เข 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6 การอบรมหลกัสูตรโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทาง
วิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด 

13 สงิหาคม  2564 5 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

7 การอบรมการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้สำหรบัการศึกษาในยุค Net Normal Education 
Reimagined 

27 สงิหาคม  2564 8 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม 
กระทรวงศึกษาธิการ 



4. นางสายพิน    ของเลิศ    ตำแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ( 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 

ครั้งที ่ หัวข้อ/เรื่องการอบรมพฒันาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนช่ัวโมง หน่วยงานที่จัดอบรม 
1 Has complied requirements for completion of 

English for fun “Places around Town and Jobs 
around Me” 

8  มกราคม  2564 3 BanNonsawat  Nongpaibool School 

2 การประเมินการคิดข้ันสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัส Covid -19 

31 กรกฎาคม 2564 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 การวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 31 กรกฎาคม  2564 3 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1  
(บ้านโพธ์ิน้อยกุดสวง)สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 

4 การประเมินการคิดข้ันสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัส Covid -19 

31 กรกฎาคม 2564 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 “รอบรูสุ้ขอนามัย” ในโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์ 
COVID -19  

31 กรกฎาคม  2564 3 โรงเรียนลำทบัประชานุเคราะห ์

6 การป้องกันการทจุริตและการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 

31  กรกฎาคม  2564 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 

7 ส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ 
วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 

1 สิงหาคม 2564 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุร ี

8 ส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ 
วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 

1 สิงหาคม 2564 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุร ี

9 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รปูแบบออนไลนส์ำหรับครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10 การรูเ้ท่าทันสื่อ 18  สิงหาคม  2564 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและโรงเรียน
สันกำแพง 



11 หลักสูตรการสร้างเกมการศึกษาด้วย Gamilab 15 สงิหาคม 2564 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น และ ชมรมขอนแก่นโรบอท 

12 การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรม
การศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย” 

26 -27 สิงหาคม 2564 15 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

5.  นางอุทุมพร  พรมไธสง    ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ( 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 

ครั้งที ่ หัวข้อ/เรื่องการอบรมพฒันาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนช่ัวโมง หน่วยงานที่จัดอบรม 
1 Has complied requirements for completion of 

English for fun “Places around Town and Jobs 
around Me” 

8  มกราคม  2564 3 BanNonsawat  Nongpaibool School 

2 การประเมินการคิดข้ันสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัส Covid -19 

31 กรกฎาคม 2564 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 การวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 31 กรกฎาคม  2564 3 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1  
(บ้านโพธ์ิน้อยกุดสวง)สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 

4 การประเมินการคิดข้ันสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัส Covid -19 

31 กรกฎาคม 2564 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 “รอบรูสุ้ขอนามัย” ในโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์ 
COVID -19  

31 กรกฎาคม  2564 3 โรงเรียนลำทบัประชานุเคราะห ์

6 การป้องกันการทจุริตและการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 

31  กรกฎาคม  2564 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 



7 ส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ 
วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 

1 สิงหาคม 2564 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุร ี

8 ส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ 
วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 

1 สิงหาคม 2564 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุร ี

9 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รปูแบบออนไลนส์ำหรับครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ 6 เรื่อง ฟงัเสียงผู้บริหารสถานศึกษา:ผู้นำ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจทิัล 

31 ส.ค. 64 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

11 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ ๗ เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษา 
เพื่อรองรับอาชีพเพื่ออนาคต  

7 ก.ย. 64 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

12 การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรม
การศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย” 

26 -27 สิงหาคม 2564 15 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

13 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ 8 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลผู้เรียนในยุค โควิด – 19  

14 ก.ย. 64 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

 

 



๖. นางจรรยวรรธน์   ครองปัญญากวี   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกกุง 
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ( ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔) 
 

ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
1 เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 16 “นวัตกรรม

การศึกษา:กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาไทย  
26-27 สิงหาคม 2564 12 ช่ัวโมง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2 อบรมออนไลนก์ารจัดการเรียนวิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online for Grade 1-3 Teacher 
(C4T-6)รหสั63023 

31 พฤษภาคม 2564 12 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OBEC  Forum) 
ครั้งที่ 7 เรือ่ง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อรองรับอาชีพ
แห่งอนาคต 

7 สิงหาคม 2564 3  ช่ัวโมง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4 เข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบวัดประเมินผลด้วยระบบ
ออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินด-ีอยู่ดี การอบรม
เกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช ครั้งที่ 2 

17 กรกฎาคม 2564 3 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และบริษัท คะตะลสิต์ จำจัด 

5 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาทักษะการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ
ออนไลน์สำหรบัครสูังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15  ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6 ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุม
ออนไลน์ใหม้ีประสทิธิภาพในยุค NEXT Normal 

11 กันยายน 2564 3  ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

7 ผ่านการอบรมการออกแบบเพื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์
เรียนรู้สำหรบัการศึกษาในยุค NEXT Normal Education 
Reimagined 

27 สิงหาคม 2564 6 ช่ัวโมง กระทรวงศึกษาธิการ 

 



๗. นางสาวมนทิรา  เจือสขุ    ตำแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ( ๑ ตุลาคม  ๒๔๓ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔) 

ครั้งที ่ หัวข้อ/เรื่องการอบรมพฒันาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนช่ัวโมง หน่วยงานที่จัดอบรม 
๑ หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะของผูเ้รียนในยุค

ศตวรรษที่ ๒๑ สู่ความเป็นพลเมืองดีด้วยกรอบความคิดเชิง 
เติบโต(Growth Mindset) 

๒๔-๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๔ ๑๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓  จังหวัด
นครราชสีมา 

๒ เข้าร่วมตอบคำถามภาษาไทย ผ่านสือ่อนไลน์ เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒ โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ         สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร
ธานี เขต ๒ 

๓ ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เรือ่ง อัศจรรย์
โลกสีคราม 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้า
กอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔ ได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตร
การป้องกันการทจุริตและการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยระบบ 
อิเลก็โทนิกส ์

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต ๒ 

๕ การประเมินการคิดข้ันสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัส Covid -19 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๖ การวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๓ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑  
(บ้านโพธ์ิน้อย กุดสวง)สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ 

๗ “รอบรูสุ้ขอนามัย” ในโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์ 
COVID -19  

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔   ๓ โรงเรียนลำทบัประชานุเคราะห ์

๘ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รปูแบบออนไลนส์ำหรับครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๔-๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๔ ๑๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 



๘. นางสิริรัตน์  ดาราย้อย  ตำแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ( ๑ ตุลาคม  ๒๔๓ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔) 

ครั้งที ่ หัวข้อ/เรื่องการอบรมพฒันาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนช่ัวโมง หน่วยงานที่จัดอบรม 
๑ เข้าร่วมตอบคำถามภาษาไทย ผ่านสือ่อนไลน์ เนื่องในวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓ โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ         

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒ 

๒ ได้ผ่านการทดสอบความรู้ “รอบรู้สุขอนามัย” ในโรงเรียน
เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID -19 จากคู่มอืการจัดการ
โรงเรียนรับมือโควิด- 19 ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 90% 

๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๓ โรงเรียนลำทบัประชานุเคราะห ์

๓ การประเมินการคิดข้ันสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัส Covid -19 

๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๓ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๔ การวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๓ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สงเคราะห์ ๑  (บ้านโพธ์ิน้อยกุดสวง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ 

๕ การป้องกันการทจุริตและการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพจิิตร เขต 2 

๖ ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอเิลก็ทอร์นิกส์ และเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “วันงดด่ืมสรุา
แห่งชาติ”ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุารี”อำเภอ
เมืองสมทุรสาคร 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร 

๗ Has complied requirements for completion of 
English for fun “Places around Town and Jobs 
around Me” 

๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๓ BanNonsawat  Nongpaibool 
School 



๘ ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอเิลก็ทอร์นิกส์ โครงการ
ส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง Google Apps for 
education 

๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๓ ห้องสมปุระชาชนอำเภอหนองหญ้า
ปล้อง 

๙ ผ่านการทดสอบความรูเ้พื่อการศึกษาและพฒันาตนเองด้าน
ความรู้เกี่ยวกับ ปฐมพยาบาลด้วยผ้าสามเหลี่ยม 

๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๓ สโมสรลูกเสือราชาธิราชร่วมกบั 
Messengers of Peace Thailand 

๑๐ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รปูแบบออนไลนส์ำหรับครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๔-๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๔ ๑๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 

9. นางสาวขวัญฤทัย   ปัดไธสง  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ( 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 
 

ครั้งที ่ หัวข้อ/เรื่องการอบรมพฒันาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนช่ัวโมง หน่วยงานที่จัดอบรม 
1. ผ่านการทดสอบความรูเ้รื่อง ทฤษฎีดนตรีไทยเบือ้งต้น 30 เม.ย. 64 3 Kru Pipe Music Krabi PAO School 
2. ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลก 

สีคราม 
20 ก.ค. 64 3 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง รอบรู้อนามัยในโรงเรียน เพื่อรองรบั

สถานการณ์ COVID 19  
27 ก.ค. 64 3 โรงเรียนลำทบัประชานุเคราะห ์

4. ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรการ
ป้องกันการทจุริตและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่น
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

22 ก.ค. 64 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 

5. ผ่านการวัดประเมินทกัษะด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารด้วย
ระบบออนไลน ์

22 ก.ค. 64 3 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

6. เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรูใ้น
ระบบออนไลน์ วันเข้าพรรษา 
 

23 ก.ค. 64 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อำเภอดอนพุด 



7. เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรูใ้น
ระบบออนไลน์ วันอาฬารบูชา 

23 ก.ค. 64 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อำเภอดอนพุด 

8. ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ อิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องในกจิกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  

29 ก.ค. 64 3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บรุี 

9. เข้าร่วมตอบคำถามภาษาไทย ผ่านสือ่ออนไลน์ เนือ่งในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  

29 ก.ค. 64 3 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป.สุราษฏร์ธานี 
เขต 2 

10. เข้าร่วมตอบคำถามกจิกรรม English forfun “Places around 
Town and Jobs around Me” 

31 ก.ค. 64 3 BanNonsawat Nongpaibool  School 

11. ผ่านการวัดประเมินผลทกัษะด้าน Digital Literacy 31 ก.ค. 64 3 สพม. เขต 42 
12. เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “วันงดด่ืมสุราแหง่ชาติ 31 d.8. 64 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
13. ผ่านการทดสอบด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เรื่อง Google Apps 

for Education 
31 ก.ค. 64 3 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง 

14. ผ่านการทดสอบความรูเ้พื่อการศึกษาและพฒันาตนเองด้านความรู้
เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลด้วยผ้าสามเหลี่ยม 

31 ก.ค. 64 3 สโมสรลูกเสือราชาธิวาส 

15. ผ่านการประเมินการคิดข้ันสงูเกี่ยวกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของเช้ือวัส Covid – 19  

31 ก.ค. 64 3 สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16. ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ชีวิต 
สุขภาพและฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด 19 

18 ส.ค. 64 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

17. ได้เข้าร่วมทดสอบออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว9/2564 

24 ส.ค. 64 3 โรงเรียนบางละมงุ สพม.ชลบรุี ระยอง 

18. เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาไทย” 
 

26 – 27 ส.ค. 64 6 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 



19. อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ
ออนไลน์ สำหรับครูสงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

14 – 15 ส. ค. 64 15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

20 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ 4 เรื่อง EF กบัเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทลั 

17 ส.ค. 64 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

21. เข้าร่วมนิทรรศการวิทยาศาสตรก์ับการพฒันาท้องถ่ินเนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

18 – 20 ส.ค. 64 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

22. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ 6 เรื่อง ฟงัเสียงผู้บริหารสถานศึกษา:ผู้นำสรา้งการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั 

31 ส.ค. 64 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

23. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ ๗ เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษา เพื่อ
รองรับอาชีพเพื่ออนาคต  

7 ก.ย. 64 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

24. การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรูส้ำหรบั
การศึกษายุค Next Normal Education Reimagined 

27 ส.ค. 64 8 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

25. Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย 31 ส.ค. 64 3 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

26. ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง 6 ก.ย. 64 3 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

27. Active Leaning  10 ก.ย. 64 8 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

28 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ 8 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและประเมนิผล
ผู้เรียนในยุค โควิด – 19  

14 ก.ย. 64 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

29. อบรมการจัดทำเวปไซต์สถานศึกษาเพื่อรบัการประเมิน ITA 
Online 

10 ก.ย. 64 6 สพป.บร.4 



๑๐.  นางวราพร  ตั้งกุลธนวุฒิชัย    ตำแหน่ง    ครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ    ( ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔) 
 

ครั้งที ่ หัวข้อ/เรื่องการอบรมพฒันาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนช่ัวโมง หน่วยงานที่จัดอบรม 
๑. ผ่านการทดสอบความรูเ้รื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร

เบื้องต้น 
๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๓ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 

๒. ผ่านการทดสอบความรูเ้รื่อง รูปแบบการจัดอาหารกลางวัน
หมุนเวียน ๕ วัน 

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๓ กองทุนอาหารกลางวัน 

๓. เข้าร่วมตอบคำถามภาษาไทย ผ่านสือ่ออนไลน์ เนือ่งในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ ๓ โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป.
สุราษฏร์ธานี เขต ๒ 

๔. ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลก
สีคราม 

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ๓ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ 
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕. ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง รอบรู้อนามัยในโรงเรียน เพื่อ
รองรับสถานการณ์ COVID 19  

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔ ๓ โรงเรียนลำทบัประชานุเคราะห ์

๖. ผ่านการทดสอบความรูเ้รื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔ ๓ สพป.บึงกาฬ 
๗. ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตร

การป้องกันการทจุริตและการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์

๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพจิิตร เขต ๒ 

๘. ผ่านการวัดประเมินทกัษะด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารด้วยระบบออนไลน ์

๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สงเคราะห์ ๑ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ 

๙. เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้
ในระบบออนไลน์ วันเข้าพรรษา 

๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓ 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อำเภอดอนพุด 

๑๐. เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้
ในระบบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา 

๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อำเภอดอนพุด 



๑๑. เข้าร่วมตอบคำถามกจิกรรม English for fun “Places 
around Town and Jobs around Me” 

๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓ BanNonsawat Nongpaibool  
School  

๑๒ เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “วันงดด่ืมสุรา
แห่งชาติ 

๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมทุรสาคร 

๑๓. ผ่านการทดสอบด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เรื่อง Google 
Apps for Education 

๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้า
ปล้อง 

๑๔ ผ่านการทดสอบความรูเ้พื่อการศึกษาและพฒันาตนเองด้าน
ความรู้เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลด้วยผ้าสามเหลี่ยม 

๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส 

๑๕. ผ่านการประเมินการคิดข้ันสงูเกี่ยวกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส Covid – 19  

๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓ สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนา
วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๖ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ
ออนไลน์ สำหรับครูสงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

๑๔– ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

๑๗. เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 
16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดบั
คุณภาพการศึกษาไทย” 

๒๖-๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๖ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

๑๘. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ 6 เรื่อง ฟงัเสียงผู้บริหารสถานศึกษา:ผู้นำ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจทิัล 

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

๑๙. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ ๗ เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษา 
เพื่อรองรับอาชีพเพื่ออนาคต  

๗ ก.ย. ๒๕๖๔ ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 



 
11. นางอมรรัตน์   ปุริตังสันโต   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ 

ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ( 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 
 

ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
1. อบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

สำหรับครู ประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for 
grand 1-3 Teacher ( C4T-6 x) รหสั 63023 

27 มกราคม 2564 12 ช่ัวโมง สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. อบรมออนไลน์ โครงการสง่เสรมิสถานศึกษาและประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก  ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 

8 กุมภาพันธ์ 2564 - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) 

3. อบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศด้านการจบการศึกษา
และการให้บริการข้อมลูทางการศึกษาสำหรบัเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบอเิล็กทรอนิกส์             
( e-learning ) 

23 กุมภาพันธ์ 2564 15 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

4. อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมองของผู้บรหิาร 
นักวิชาการและคร”ู ในหัวข้อ แนวทางการพฒันาการเรียน
ออนไลน์และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วย
การเรียนเชิงรุก 

17 พฤษภาคม 2564 6 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  โดย คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 



ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
5. อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมองของผูบ้รหิาร นักวิชาการและครู” ใน
หัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสมัพันธ์ และ
ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

19  พฤษภาคม 2564 6 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  โดย คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมองของผูบ้รหิาร นักวิชาการและครู” ใน
หัวข้อ การจัดกจิกรรมการเรียนออนไลน์แนวคิด 
เกมิฟเิคชัน และการวัดและประเมินสำหรบัการเรียนออนไลน์ 

20 พฤษภาคม 2564 6 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  โดย คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรูรู้ปแบบออนไลน์
สำหรับครสูังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 
2564 

15 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

8. อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหนง่การเลื่อนวิ 
ทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PERFORMANCE  AGREEMENT)  

1 สิงหาคม 2564 6 ช่ัวโมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

9. การอบรมออนไลน์ Education 4.0 ผ่านระบบ Conference (ด้วย
แฟลตฟอร์ม Deep ) 

5 สิงหาคม 2564 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 

10. อบรมออนไลน์และการทดสอบความรู้ด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ 
เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 

8 สิงหาคม 2564 
 

- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด  

11. อบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิทลั (Digital Competency 
: DC ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์  Youtube  Live หลักสูตรการสร้างเกมคำถามกับ
โปรแกรม Kahoot 
 

3 สิงหาคม 2564 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 



ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
12. อบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิทลั (Digital Competency 

: DC ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์  Youtube  Live  หลักสูตรสร้างข้อมลูสารสนเทศ
ง่ายๆด้วย Google Sheet  และ Google Data Studio 
 

3 สิงหาคม 2564 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

13. อบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิทลั (Digital Competency 
: DC ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์  Youtube  Live หลักสูตรการสร้างเว็บห้องเรียน
ออนไลน์ด้วย Google Site 

5 สิงหาคม 2564 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

14. อบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิทลั (Digital Competency 
: DC ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์  Youtube  Live  หลักสูตร  Ghost  All  Win by  
ต้น 

5 สงิหาคม 2564 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

15. อบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิทลั (Digital Competency 
: DC ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์  Youtube  Live  หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ
ออนไลน์ด้วย Google Forms 

4 สิงหาคม 2564 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

16. อบรมเชิงปฎิบัติการ (Work Shop ) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ของ คุรสุภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021 )  
หลักสูตร “การบรหิารจัดการช้ันเรียนคณิตศาสตรอ์อนไลนแ์บบ
เรียลไทม์” 
 

28 สิงหาคม 2564 ถึง    
31 ตุลาคม 2564 

3 ช่ัวโมง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

 



ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
17. อบรมเชิงปฎิบัติการ (Work Shop ) ในการประชุมทาง

วิชาการออนไลน์ของ คุรสุภา ประจำปี 2564 (KSP 
Webinar 2021 )  หลกัสูตร “Homeroom  On site and 
Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา ” 

28 สิงหาคม 2564 ถึง    
31 ตุลาคม 2564 

3 ช่ัวโมง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

18. อบรมเชิงปฎิบัติการ (Work Shop ) ในการประชุมทาง
วิชาการออนไลน์ของ คุรสุภา ประจำปี 2564 (KSP 
Webinar 2021 )  หลกัสูตร “การเรียนรู้เชิงรุกสูส่มรรถนะ
บน  Platfrom  Online เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพสูผู่้เรียน” 

28 สิงหาคม 2564 ถึง    
31 ตุลาคม 2564 

3 ช่ัวโมง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

19. เข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา 
 (OBEC Forum ) ครั้งที่ 6 

31 สิงหาคม 2564 - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

20. ประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 16 
“นวัตกรรมการศึกษา :กล้าเปลี่ยน  สร้างสรรค์ ยกระดบัคุ
รภาพการศึกษาไทย” 

26 – 27 สิงหาคม 
2564 

- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

21. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครุและบุคลากร
ทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดเรียนรู้ออนไลน์ 
วังจันทรเกษม” หลกัสูตรที่ 7 : Education  Innovation 
นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย 

31 สิงหาคม 2564 - กระทรวงศึกษาธิการ 

22. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครุและบุคลากร
ทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดเรียนรู้ออนไลน์ 
วังจันทรเกษม” หลกัสูตรที่ 9 : Active  Learning  

10 กันยายน 2564  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
23. อบรมเชิงปฎิบัติการ (Work Shop ) ในการประชุมทาง

วิชาการออนไลน์ของ คุรสุภา ประจำปี 2564 (KSP 
Webinar 2021 )  หลกัสูตร “รปูแบบการจัดการเรยีนรู้ใน
อนาคต: (Education Reimagined: The Future of 
Learning )  
 
 

28 สิงหาคม 2564 ถึง    
31 ตุลาคม 2564 

3 ช่ัวโมง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

12. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา  ตำแหน่ง  คร ู
ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ( 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 
 

ครั้งที ่ หัวข้อ/เรื่องการอบรมพฒันาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนช่ัวโมง หน่วยงานที่จัดอบรม 
1 การยกระดับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนา

ผู้เรียนระดบัประถมศึกษาสู่แรงงานทักษะสูง 
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
CLT 

25 กรกฎาคม 2564 7 ศูนย์บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ร่วมกบั
บริษัท อักษรเอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (มหาชน) 

2 การอบบรมออน์ไลน์เชิงปฏิบัติการกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนโฟนิคส์ (Phonics) 

11 สงิหาคม 2564 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 4 

3 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์สำหรบัครสูังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
 

14-15 สงิหาคม 2564 15 สำนักงานคณะกรรมการข้ันพื้นฐาน 

 

 



13. นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์   ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ( 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 
 

ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
1. อบรมออนไลน์ “Dictionary Competition” The Project 

for Developing For Language Potential, Academic 
Year 2021 

5  สิงหาคม  2564 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ยานนาเวศ กรุงเทพ 

2. อบรมออนไลน์ “ Picture Dictation Competition” The 
Project for Developing For Language Potential, 
Academic Year 2021 

5  สิงหาคม  2564 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ยานนาเวศ กรุงเทพ 

3. อบรมออนไลน์ “ใบโอมบนบก” ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส ์             5  สิงหาคม  2564 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

4. อบรมออนไลน์ “พลังงานน้ำ” ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์             5  สิงหาคม  2564 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

5. อบรมออนไลน์ “ Picture Dictation Competition” The 
Project for Developing For Language Potential, 
Academic Year 2021 ระดบัมัธยม  

6  สิงหาคม  2564 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ยานนาเวศ กรุงเทพ 

6. อบรมออนไลน์  การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและ 
วิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( Performance 
Agreement : PA ) 

18  สิงหาคม  2564 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

 

 



ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
7. อบรมออนไลน์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑก์ารประเมินตำแหนง่และวิทยฐานะตาม
ข้อตกลงในการพฒันางาน ( Performance Agreement : 
PA ) 
 

1  สิงหาคม  2564 6 ช่ัวโมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

8. อบรมออนไลน์ Education 4.0 ผ่านระบบ Conference  
(ด้วยแฟลตฟอร์ม Deep) 

5  สิงหาคม  2564 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสือ่การสอนภาษาอังกฤษด้วย
โปรแกรม Powerpoint และ Google Classroom 

5  สิงหาคม  2564 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 4 

10. อบรมออนไลน์ รอบรู้ประวัติศาสตร์ไทยและประเทศอาเซียน
เนื่องในวันอาเซียน ASEAN DAY 

5  สิงหาคม  2564 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพรชบุรี เขต 2 

11. การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์สำหรบัครสูังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

12. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการการสภาการศึกษาเสวนา 
(OEC Forum) ครั้งที่ 4 เรื่อง EF กบัเด็กปฐมวัยในยุคดิจทิัล 

17 สิงหาคม 2564 
 

3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

13. ผ่านการทดสอบด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์กิจกรรม 
 FUN SCIENCE AT HOME เนือ่งในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ปี 2564 

18 สิงหาคม 2564 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี

14. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสง่เสริมการจัดการศึกษา
แนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 
 
 
 

29 สิงหาคม 2564 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 4 



ครั้งท่ี หัวข้อ/เรื่องการอบรมพัฒนาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
15. อบรมออนไลน์ การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ 

ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” 

26-27 สิงหาคม 2564  สำนักงานเลขาธิการสถาการศึกษา 

16. อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Report ให้
อ่านง่ายด้วย Google Data Studio  

21 สิงหาคม 2564 3 ช่ัวโมง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น ร่วมกับ ชมรม
ขอนแก่นโรบอก 

17. อบรมออนไลน์ นิทรรศการผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ ออนไลน์ “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” เนื่องในงานสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 

1-31 สิงหาคม 2564 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 

18. อบรมออนไลน์ การประชุมวิชาการสภาการศึกษาเสวนา 
(OEC Forum) ครั้งที่ 6 เรื่อง ฟังเสียงผู้บริหารสถานศึกษา :  
ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั 

31 สิงหาคม 2564 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



14.  นายชัยวัฒน์  อาษานอก    ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 
 

ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ( 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564) 

ครั้งที ่ หัวข้อ/เรื่องการอบรมพฒันาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนช่ัวโมง หน่วยงานที่จัดอบรม 
1 Has complied requirements for completion of 

English for fun “Places around Town and Jobs 
around Me” 
 

8  มกราคม  2564 3 BanNonsawat  Nongpaibool School 

2 การประเมินการคิดข้ันสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัส Covid -19 
 

31 กรกฎาคม 2564 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 การวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 31 กรกฎาคม  2564 3 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1  
(บ้านโพธ์ิน้อยกุดสวง)สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 
 

4 การประเมินการคิดข้ันสูงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัส Covid -19 
 

31 กรกฎาคม 2564 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 “รอบรูสุ้ขอนามัย” ในโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์ 
COVID -19  
 

31 กรกฎาคม  2564 3 โรงเรียนลำทบัประชานุเคราะห ์

6 การป้องกันการทจุริตและการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

31  กรกฎาคม  2564 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 



ครั้งที ่ หัวข้อ/เรื่องการอบรมพฒันาตนเอง วัน เดือน ปี จำนวนช่ัวโมง หน่วยงานที่จัดอบรม 
7 ส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ 

วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 
1 สิงหาคม 2564 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบรุ ี
8 ส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ 

วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 
1 สิงหาคม 2564 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบรุ ี
9 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รปูแบบออนไลนส์ำหรับครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
14-15 สิงหาคม 2564 15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
10 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 

Forum) ครั้งที่ 6 เรื่อง ฟงัเสียงผู้บริหารสถานศึกษา:ผู้นำ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจทิัล 

31 ส.ค. 64 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

11 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ ๗ เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษา 
เพื่อรองรับอาชีพเพื่ออนาคต  

7 ก.ย. 64 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

12 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) ครั้งที่ 8 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลผู้เรียนในยุค โควิด – 19  

14 ก.ย. 64 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 


