
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวังม่วงพทิยาคม  อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 
 เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

1. จ านวนครูและบุคลากรโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

ปีการศึกษา 2564 1 14 2 3 
รวมทั้งสิ้น  20 คน 

5%

70%

10%

15%

แผนภูมิวงกลม จ ำนวนครูและบุคลำกรโรงเรียนวังม่วงพทิยำคม

ผูบ้ริหาร

ครูผูส้อน

พนกังานราชการ

ครูอตัราจา้ง



 

2. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
ปัจจุบันโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนจ าแนก ตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้ 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 298 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน จ าแนกได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 26 30 56  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 26 46  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 30 45  

รวมมัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

61 86 147 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 22 36 58  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 24 31 55  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 20 18 38  

รวมมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

66 85 151 
 

รวมทั้งหมด 127 171 298  
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แผนภูมิ แสดงจ ำนวนนักเรียน ณ วันที ่25 มิถุนำยน 2564

ชาย หญิง



 

3. การอบรมพัฒนาบุคลากร แยกตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2564(1 ต.ค.63-30 ก.ย. 64) 

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

1. นางสาวนิตยา  ดุลณีย์ 

ที ่ ว/ ด/ ป เร่ือง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงานที่
จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

1 14-15 
สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
ส าหรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

15 สพฐ เกียรติบัตร นางสาวนิตยา  ดลุณยี ์

2 26-27 
สิงหาคม 
2564 

เข้าร่วมประชุมการวิจัยทาง
การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 
16 “นวัตกรรมการศึกษา : 
กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไทย” 

15 ส านักงาน
เลขาธิการ

สภา
การศึกษา 

เกียรติบัตร  

3 28 
สิงหาคม-31 

ตุลาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Work shop) ในการ
ประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 
(KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “Homeroom 
On site & Online เพ่ือ
เสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา” 

3 คุรุสภา เกียรติบัตร  

4 28 
สิงหาคม-31 

ตุลาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Work shop) ในการ
ประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 
(KSP Webinar 2021) 
หลักสูตร “การบริหาร

3 คุรุสภา เกียรติบัตร  



จัดการชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ออนไลน์แบบ
เรียลไทม”์ 

5 26 กันยายน 
2564 

ประชุมเชิงปฏิบัติการครู
ผู้รับผิดชอบระบบการ
ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
วิชาการนานาชาติภายใต้
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
สู่สากล “การแข่งขัน
วิชาการนานาชาติ” 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

6 สพม.นค เกียรติบัตร  

 

2. นายกานต์  จอดนอก 

ที ่ ว/ ด/ ป เร่ือง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงานที่
จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

1 18 มิถุนายน 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม
การสร้างจิตส านึกการบริหาร
จัดการขยะและสร้างเสริม
สิ่งแวดล้อมในสานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

8 สพม.
หนองคาย 

 

นายกานต์  จอดนอก 

2 20 กันยายน 
2564 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti corruption)
ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรม
มาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

8 สพม.
หนองคาย 

 

นายกานต์  จอดนอก 

3 24 กันยาน 
2564 

การประชุมเชิงแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การด าเนินงาน บริษัท
สร้างการดี สู่ Marketing 4.0       
ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรม
มาภิบาลในสถานศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

8 สพม.
หนองคาย 

 นายกานต์  จอดนอก 



4 25 กันยายน 
2564 

การประชุมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน ITA 
ออนไลน์และถอดบทเรียน

โรงเรียนสุจริต ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

4 สพม.
หนองคาย 

 
นายกานต์  จอดนอก 

 

3. นางสาวหทัยรัตน์  โคตรชมภู 

ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงานที่
จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

1 
29 มกราคม 

2564 

การอบรมอนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูมัธยมศึกษปี่ที่ 1-3 

20 
สพฐ.ร่วมกับ 
สสวท. 

วุฒิบัตร 
นางสาวหทัยรัตน์ 

โคตรชมภู 

2 23 กุมภาพันธ์ 
2564 

การอบรมเยาวชนทางสาย
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

 
 
8 

กอง
อ านวยการ
รักษาความ

มั่นคงในภาค 2 
ส่วนแยก 1 

 
 

ประกาศนียบัตร 
 

นางสาวหทัยรัตน์ 
โคตรชมภู 

3 20 พฤษภาคม 
2564 

อบรมการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(แบบออนไลน์) โดยใช้
โปรแกรม Google Meet 

 
 
6 

 
 

สพม.
หนองคาย 

 
 

วุฒิบัตร 
 

นางสาวหทัยรัตน์ 
โคตรชมภู 

4 15 สิงหาคม 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูป
แบอนไลน์ 

 
15 

 
สพฐ. 

 
วุฒิบัตร 

 

นางสาวหทัยรัตน์ 
โคตรชมภู 

5 8 กันยายน
2564 

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
- 

สพฐ.ร่วมกับ 
สสวท. 

 
วุฒิบัตร 

 

นางสาวหทัยรัตน์ 
โคตรชมภู 

 



 

4. นางสาวน้ ามนต์  ศรีหาชัย 

ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 
ชื่อ-นามสกุล 

1 
16  

มกราคม 
2564 

กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 
2564  

 คุรุสภา เกียรติบัตร 
นางสาวน้ ามนต์ 

ศรีหาชัย 

2 
29  

มกราคม 
2564 

การอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 

20 
สพฐ.ร่วมกับ 

สสวท. 
วุฒิบัตร 

นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

3 
27-29 

กันยายน 
2564 

เข้าร่วมการประชุมมหกรรม
การศึกษาไทย “Education in 
Thailand” 

 
ส านักงาน

เลขาธิการสภา
การศึกษา 

วุฒิบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

4 

28 สิงหาคม-
31 ตุลาคม 

2564 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 (KSP 
Webinar 2021) หลักสูตร 
“Digital literacy for Teachers 
in New normal” 

3 

คุรุสภา 

   เกียรติบัตร 

นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

5 
28 สิงหาคม-
31 ตุลาคม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 (KSP 
Webinar 2021) หลักสูตร “การ
ผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างมือ
อาชีพ ส าหรับการเรียนการสอน
แบบ Active Learning” 

3 

คุรุสภา 

เกียรติบัตร 

นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

6 
28 สิงหาคม-
31 ตุลาคม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 (KSP 
Webinar 2021) หลักสูตร “การ
ผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง ด้วย 
Line Application (AR,Avatar)” 

3 คุรุสภา เกียรติบัตร 
นางสาวน้ ามนต์ 

ศรีหาชัย 

7 
28 สิงหาคม-
31 ตุลาคม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 (KSP 

 
3 

คุรุสภา  
วุฒิบัตร 

 

นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 



Webinar 2021) หลักสูตร 
“รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
อนาคต (Design Thinking)” 

8 28 สิงหาคม-
31 ตุลาคม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 (KSP 
Webinar 2021) หลักสูตร 
“รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
อนาคต (Education 
Reimagined: The Future of 
Leaning)” 

3 คุรุสภา เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

9 28 สิงหาคม-
31 ตุลาคม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 (KSP 
Webinar 2021) หลักสูตร “เสียง
ที่มีความหมายของเยาวชนไทย : 
พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน” 

3 คุรุสภา เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

10 28 สิงหาคม-
31 ตุลาคม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 (KSP 
Webinar 2021) หลักสูตร “การ
เรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน 
Platform Online เพ่ือสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน” 

3 คุรุสภา เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

11 28 สิงหาคม-
31 ตุลาคม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 (KSP 
Webinar 2021) หลักสูตร 
“ออนไลน์อย่างไรให้ไปถึง
สมรรถนะ” 

3 คุรุสภา เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

12 28 สิงหาคม-
31 ตุลาคม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ ประจ าปี 2564 (KSP 
Webinar 2021) หลักสูตร 
“Homeroom On site & 

3 คุรุสภา เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 



Online เพ่ือเสริมสร้างฐานกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา” 

13 10 กันยายน 
2564 

หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal 
Education Reimagined การ
บริหารจัดการการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริง
จากผู้บริหารสถานศึกษา 

3 สพฐ เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

14 11 กันยายน 
2564 

หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดประชุม
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค 
NEXT Normal 

3 สพฐ เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

15 8 กันยายน 
2564 

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

- สสวท เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

16 8 กันยายน 
2564 

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนา
เว็บไซต์ Google Sites” 

- โรงเรียนช านาญ
สามัคคีวิทยา 

เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

17 26-27 
สิงหาคม 
2564 

เข้าร่วมประชุมการวิจัยทาง
การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้า
เปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย” 

- ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

18 24 
พฤษภาคม 

2564 

ผ่านการอบรมการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย การอบรมออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม GOOGLE MEET 

- สพม.นค. เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

19 14-15 
สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

15 สพฐ เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

20 20 
พฤษภาคม 

2564 

ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 
2021 Webinar “การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ 
และครู”ในหัวข้อ การจัดกิจกรรม
การเรยีนออนไลน์ตามแนวคิดเก

- สพฐ เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 



มิฟิชันและการวัดและประเมิน
ส าหรับการเรียนออนไลน์ 

21 21 
พฤษภาคม 

2564 

ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 
2021 Webinar “การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ 
และครู”ในหัวข้อ การส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอ
ออนไลน์และห้องเรียนกลับด้าน
ด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

- สพฐ เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

22 5 เมษายน 
2564 

เข้าร่วมประชุมเสวนาและรับฟัง
ความคิดเห็น เรื่อง คุณภาพ
การศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

- ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

23 13 
กุมภาพันธ์ 

2564 

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน
การแต่งค าประพันธ์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ 
“ศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้าน
ครูภาษาไทย ครั้งที่ 3” 

- คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เกยีรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

24 11 กันยายน 
2563 

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะมาตรฐานสากล 
(Programme for International 
Student Assessment : PISA) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

- สพม.นค. เกียรติบัตร นางสาวน้ ามนต์ 
ศรีหาชัย 

 

5. นางยุภาพร   ธรรมฤทธิ์ 

ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

1 
6-7 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
เสริมสร้างการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักเรียน ตามแนวคิด Active 
Learning การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ 

20  

โรงแรมปาร์
คแอนพลูรีสอร์ท 

เกียรติบัตร 
นางยุภาพร  
ธรรมฤทธิ์ 



การใช้ผังกราฟิก การใช้เหตุผล
ประกอบค าถาม และการเรียนรู้ 
SQ4R  

2 
23 

กุมภาพันธ์ 
2564 

เข้าร่วมเป็นชุดวิทยากรกระบวนการ
สร้างเครือข่ายผู้น าชุมชนเข้มแข็งที่ 
2102 

 กองอ านายการ
รักษาความ
มั่นคงภายใน

ภาค 2 ส่วนแยก 
1 

เกียรติบัตร 
นางยุภาพร  
ธรรมฤทธิ์ 

3 
24 

พฤษภาคม 
2564 

เข้าร่วมการอบรมการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย การอบรมออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม GOOGLE MEET 

 

สพม.หนองคาย เกียรติบัตร 
นางยุภาพร  
ธรรมฤทธิ์ 

4 
20 

กรกฎาคม 
2564 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ความเข้าใจ ใส่ใจสุขภาพจิต ประจ าปี
การศึกษา 2564 

 
สพม. หนองคาย เกียรติบัตร 

นางยุภาพร  
ธรรมฤทธิ์ 

5 14-15 
สิงหาคม 
2564 

ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ ส าหรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สพฐ. เกียรติบัตร นางยุภาพร  
ธรรมฤทธิ์ 

6 27 
สิงหาคม 
2564 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
แนะแนวทางไลน์ โครงการพัฒนาศูนย์
แนะแนวประจ าจังหวัดหนองคายสู่
การพัฒนาผู้เรียนในการศึกษาเพ่ือ
ทักษะอาชีพและการมีงานท า 

 บริษัท 
นวัตกรรม
สร้างสรรค์

การศึกษา จ ากัด 
ร่วมกับ ศูนย์

แนะแนวประจ า
จังหวัด

หนองคาย 

เกียรติบัตร นางยุภาพร  
ธรรมฤทธิ์ 

7 31 
สิงหาคม 
2564 

ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
เครือข่ายแกนน าส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
หนองคาย รุ่นที่ 2 

 ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด
หนองคาย 

เกียรติบัตร นางยุภาพร  
ธรรมฤทธิ์ 

 

 

 

 



 

6. นายลิขิต  ไกรรบ  

ที ่ ว/ ด/ ป เร่ือง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

1 
24 กันยายน 
2564 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต้ 

8 

สถาบัน
ภาษาไทย 
ส านักวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษา 
สพฐ. 

- นายลิขิต  ไกรรบ 

2 11 ตุลาคม 
2564 

การอบรมพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูงส าหรับครู
ภาษาไทย 

8 สพม.
หนองคาย 

- 
 นายลิขิต  ไกรรบ 

3 8 ตุลาคม 
2564 

โรงเรียนคุ้มครองเด็กกับ
การช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 

8 มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก 

เกียรติบตัร 
นายลิขิต  ไกรรบ 

4 10 กันยายน 
2564 

บทเรียนการสร้างเสริม
ความปลิดภัยในโรงเรียน 

8 มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก 

 
นายลิขิต  ไกรรบ 

5 27 สิงหาคม 
2564 

วินัยเชิงบวก สร้างด้วยมือคร ู 8 มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก 

 
นายลิขิต  ไกรรบ 

6 20 สิงหาคม 
2564 

การน าเสนองานโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก 

4 มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก 

 
นายลิขิต  ไกรรบ 

 

7. นางจุรีภรณ์ จอดนอก 

ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงานที่
จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

1 
6-8 

พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 

4-6  

20 
สพฐ. 
สสวท. 

- ส าเนาเกียรติบัตร นางจุรีภรณ์ จอดนอก 

2 
9 

พฤษภาคม 
2564 

อบรมครูสาระเทคโนโลยี 
(การออกแบบเทคโนโลยี) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
8 สสวท. - ส าเนาเกียรติบัตร นางจุรีภรณ์ จอดนอก 



ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงานที่
จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

3 
20 

พฤษภาคม 
2564 

การออกแบบหน่วยการ
จัดการเรียนรู้ทักษะตวรรษ
ที่ 21 กลุ่มสารารเรียนรู้
วิทยาศาสร์และเทคโนโลยี 
(แบบออนไลน์) โดยใช้ 
Google Meet  

6 
สพม.

หนองคาย 
- ส าเนาเกียรติบัตร นางจุรีภรณ์ จอดนอก 

4 
17 มิถุนายน 

2564 

การประชุมหัวหน้ากลุ่ม
สาระ เรื่องการจัดการเรียน
วิทยาการค านวณบูรณา
การทุกกลุ่มสาระและ
เตรียมจัดตั้งชมรม/สมาคม 
กลุ่มาระการเรียนรู้ 

6 
สพม.

หนองคาย 
-รายงานไป
ราชการ 

นางจุรีภรณ์ จอดนอก 

5 26-27 
สิงหาคม 
2564 

เข้าร่วมการประชุมการวิจัย
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ครั้งที่ 16 “นวัตกรรม
การศึกษา : กล้าเปลี่ยน 
สร้างสรรค์ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย” 

12 ส านักงาน
เลขาธิการ

สภา
การศึกษา 

- ส าเนาเกียรติบัตร 

นางจุรีภรณ์ จอดนอก 

4 10 กันยายน 
2564 

การอบรมหลักสูตรที่ 1 : 
NEXT Normal 
Education Reimagined 
การบริหารจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ พร้อม
ประสบการณ์จริงจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 

3 สพฐ. และ
บริษัท ไมโค

ซอฟท์ 
(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

- ส าเนาเกียรติบัตร 

นางจุรีภรณ์ จอดนอก 

5 11 กันยายน 
2564 

การอบรมหลักสูตรที่ 2 : 
กลยุทธ์การจัดการเรียนการ
สอนและการจัดประชุม
ออนไลน์ให้มีประสอทธิ
ภาพในยุค NEXT Normal 

3 สพฐ. และ
บริษัท ไมโค

ซอฟท์ 
(ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

- ส าเนาเกียรติบัตร นางจุรีภรณ์ จอดนอก 

6 18 กันยายน 
2564 

การอบรมหลักสูตรรที่ 3 : 
มุมมองใหม่ของการบริหาร
จัดการศึกษาและการ
พัฒนาทักษะผู้เรียนสู่การ

3 สพฐ. และ
บริษัท ไมโค
ซอฟท์ 

- ส าเนาเกียรติบัตร นางจุรีภรณ์ จอดนอก 



ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงานที่
จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

เป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของ
โลกแห่งศตวรรษท่ี 21 

(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

7 28 สิงหาคม 
- 31 ตุลาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Work shop) ในการ
ประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 หลักสูตร 
“ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึง
สมรรถนะ” 

3 ส านักงาน
เลขาธิการคุรุ
สภา 

- ส าเนาเกียรติบัตร นางจุรีภรณ์ จอดนอก 

8 24 กันยายน 
2564 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
(ออนไลน์) โดยใช้ Google 
Meet 

3 สพม.
หนองคาย 

-รูปภาพการเข้า
ร่วมประชุม 

นางจุรีภรณ์ จอดนอก 

 

8. นายศิลา  อรรถประจง 

ที ่ ว/ ด/ ป เร่ือง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

1 
20 กันยายน 
2564 

เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต (Anit-
conrruption education) 
ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต) 

8 
สพม.

หนองคาย 
เกียรติบตัร นายศิลา อรรถประจง 

2 24 กันยายน 
2564 

เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานบริษัท
สร้างการดีสู่ Marketing 
4.0ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม 

8 

สพม.
หนองคาย 

เกียรติบตัร นายศิลา อรรถประจง 



จริยธรรมและธรรมภิบาล
ในสถานศึกษา(โรงเรียน
สุจริต) 

3 25 กันยายน 
2564 

เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน 
ITA ออนไลน์และกิจกรรม
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Beat Pratice)โรงเรียน
สุจริต ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมภิบาล
ในสถานศึกษา(โรงเรียน
สุจริต) 

8 

สพม.
หนองคาย 

เกียรติบตัร นายศิลา อรรถประจง 

 

9. นางสาวนวลอนงค์ สมพร 

ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

 
1. 

28-29 
พฤศจิกายน 

2563 

ได้ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
สอนและพัฒนาสื่อ 
กิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร R&D 
: ออกแบบพัฒนา
นวัตกรรมประกอบการท า
วิทยฐานะ 

- 
โรงเรียนชุมพล

โพนพิสัย 
เกียรติบัตร นางสาวนวลอนงค์  สมพร 

2. 
3-4 

เมษายน 
2563 

ผ่านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ส่งเสริม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาครูและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564” 

- สพม.นค เกียรติบัตร นางสาวนวลอนงค์  สมพร 



ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

3. 
20 

พฤษภาคม 
2564 

เข้าร่วมและผ่านการอบรม
การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ผ่านระบบ
ออนไลน์) 

6 สพม.หนองคาย เกียรติบัตร นางสาวนวลอนงค์  สมพร 

4. 
1 สิงหาคม 

2564 

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 
โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่ง
การเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance 
Agreement)  

6 
สพม.

กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 

เกียรติบัตร นางสาวนวลอนงค์  สมพร 

5. 
14-15 

สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
หรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

15 ชม. 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร นางสาวนวลอนงค์  สมพร 

 

 

 

 

 

 

 



10.  นางสาววารุณี  มิหิม 

ที ่ ว/ ด/ ป เร่ือง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

1 
14  –15     
สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
ส าหรับครูสังกัด สพฐ. 

15 สพฐ. 
- ส าเนาเกียรติ
บัตร 

นางสาววารณุี  มิหิม 

2 24  
สิงหาคม  
2564 

เข้าร่วมการอบรมการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยการอบรม
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม 
Google Meet 

 สมพ.
หนองคาย 

- ส าเนาเกียรติบตัร 
 

นางสาววารณุี  มิหิม 

3 16 มกราคม 
2564 

ครูดีไม่มีอบายมุข  คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

- ส าเนาเกียรติ
บัตร นางสาววารณุี  มิหิม 

4 
1 

กุมภาพันธ์ 
2564 

การอบรมออนไลน์การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 

20 
สพฐ.ร่วมกับ 

สสวท. 

- ส าเนาเกียรติ
บัตร 

นางสาววารณุี  มิหิม 

5 20 ธ.ค.2564 การอบรมหลักสตูรครูกับการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
“การสอนเพศวิถี : การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-
Leaning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

22 คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

 - ส าเนาเกียรติ
บัตร 

นางสาววารณุี  มิหิม 

6 6-7 
กุมภาพันธ์ 
2564 

การอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาครูเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
เสริมสร้างการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักเรียน ตาม
แนวคิด Active Leaning 
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ 

20 คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 - ส าเนาเกียรติ
บัตร 

นางสาววารณุี  มิหิม 



การใช้ผังกราฟิก การใช้
เหตุผลประกอบค าถาม 
และการเรียนรู้แบบ SQ4R 

7 11 กันยายน 
2564  

หลักสูตรกลยุทธ์การ
จัดการเรียนการสอนและ
การจัดประชุมออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพในยุค NEXT 
Normal 

3 คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 - ส าเนาเกียรติ
บัตร 

นางสาววารณุี  มิหิม 

 

11.  นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรี 

ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 
ชื่อ-นามสกุล 

1 
 

27-28  
พฤษจิ
กายน 
2563 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือขั้น
ความรู้ทั่วไปและผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 

48 

ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิ
การ 

วุฒิบัตร 
นางสาวธิดาภรณ์ 

ละม้ายศรี 

2 
16  

มกราคม 
2564 

กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 
2564  

 คุรุสภา เกียรติบัตร 
นางสาวธิดาภรณ์ 

ละม้ายศรี 

3 
29  

มกราคม 
2564 

การอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษปี่ที่ 1-3 

20 
สพฐ.ร่วมกับ 

สสวท. 
วุฒิบัตร 

นางสาวธิดาภรณ์ 
ละม้ายศรี 

4 
23 

กุมภาพัน
ธ ์2564 

การอบรม เยาวชนทางสายใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

8 

กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง

ภายใน
ราชอาณาจักร 

เกียรติบัตร นางสาวธิดาภรณ์ 
ละม้ายศรี 

5 
3-4  

เมษายน 
2564 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

16 
 

สพม.นค. 
เกียรติบัตร 

นางสาวธิดาภรณ์ 
ละม้ายศรี 

6 

5-7 
พฤษภาค

ม 
2564 

อบรมครูแกนน าการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษท่ี 
21 สู่ทักษะการเรียนรู้และอาชีพ 

12 สพม.นค. วุฒิบัตร 

นางสาวธิดาภรณ์ 
ละม้ายศรี 



7 
15 

สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

15 

สพฐ. วุฒิบัตร นางสาวธิดาภรณ์ 
ละม้ายศรี 

8 
8 

กันยายน 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 
“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google 
Sites” 

 
โรงเรียนช านาญ
สามัคคีวิทยา เกียรติบัตร 

นางสาวธิดาภรณ์ 
ละม้ายศรี 

9 
8 

กันยายน
2564 

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
- 

สพฐ.ร่วมกับ 
สสวท. 

 
วุฒิบัตร 

 

นางสาวธิดาภรณ์ 
ละม้ายศรี 

10 27-29 
กันยายน 
2564 

การประชุมมหกรรมการศึกษาไทย 
“Education in Thailand” 

 ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

เกียรติบัตร นางสาวธิดาภรณ์ 
ละม้ายศรี 

 

12.  นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม 

ที ่
ว/ 

ด/ ป 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล 

1 

28-
29 

พฤศ
จิกาย

น 
2563 

ได้ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
สอนและพัฒนาสื่อ 
กิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร R&D 
: ออกแบบพัฒนา
นวัตกรรมประกอบการท า
วิทยฐานะ 

15 ชม. 

โรงเรียนชุมพล
โพนพิสัย 

เกียรติบัตร 
นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะ

ธรรม 

2 

28 
พฤษ
ภาคม 
2564 

เข้าร่วมและผ่านการอบรม
การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 
21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ผ่าน
ระบบออนไลน์) 

6 ชม. 

สพม.หนองคาย เกียรติบัตร 
นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะ

ธรรม 

3 
8 

กรกฎ

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
และผ่านการทดสอบ
ความรู้การพัฒนาระบบ

6 ชม. 
สพม.หนองคาย เกียรติบัตร 

นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะ
ธรรม 



าคม 
2564 

การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

4 

1 
สิงหา
คม 

2564 

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 
โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่ง
การเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance 
Agreement)  

6 ชม. 

สพม.
กรุงเทพมหานคร 

เขต 1 
เกียรติบัตร  

5 

14-
15 

สิงหา
คม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
หรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

15 ชม. 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

 

 

13.  นางสุดาภรณ์ ธนกฤตเมธี 

ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 
ชื่อ-นามสกุล 

1 
 

21  
กุมภาพัน
ธ ์2564 

การอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษา ปี่ที่ 1-3 

20 
สพฐ.ร่วมกับ 

สสวท. 
วุฒิบัตร 

นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 

2 
3-4  

เมษายน 
2564 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

16 สพม.นค. เกียรติบัตร 
นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 

3 
9 

เมษายน 
2564 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา” - 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดหนองคาย 
ภาพถ่าย 

นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 



4 
21 

พฤษภาค
ม 2564 

อบรมการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (แบบ
ออนไลน์) โดยช้โปรแกรม 
Acuconference 

6 สพม.นค. วุฒิบัตร 
นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 

5 
18 

มิถุนายน 
2564    

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ทุกกุ่มสาระและการจัดตั้งชมรมครู 
8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- สพม.นค. วุฒิบัตร 
นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 

4 
14-15 

สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ

ออนไลน์ ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

15 สพฐ. วุฒิบัตร 
นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 

5 26-27
สิงหาคม 
2564 

เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทาง
การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้า
เปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย” 

- 

 
ส านักงาน

เลขาธิการสภา
การศึกษา 

เกียรติบัตร 
นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 

6 4 
กันยายน
2564  

เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาตาม
หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SEP for SDGs)ตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงาน
การศึกษามัธยยมศึกษาราชบุร ี

- 

 
สพม.ราชบุรี 

 
เกียรติบัตร 

นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 

7 11   
กันยายน 
2564 

เข้าร่วมประชุมครูผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning (ผ่าน
ระบบออนไลน์) 

- 

สพม.นค. เกียรติบัตร 
นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 

8 11   
กันยายน 
2564 

ผ่านการอบรม หลักสูตรที่ 2 กล
ยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและ
การจัดการประชุมออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพในยุค NEXT 
Normol 

3 
ชั่วโมง 

ส านักงาน
การศึกษาศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 

เกียรติบัตร 
นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 



9 27-29    
กันยายน
2564 

เข้าร่วมการประชุมมหกรรม
การศึกษาไทย “Education in 
Thailand” 

- ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา เกียรติบัตร 
นางสุดาภรณ์ 
ธนกฤตเมธี 

 

14.  นางสาวกมลพรรณ  วันลีลา 

ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 
ชื่อ-นามสกุล 

1 
 

19 
พฤษภาค
ม 2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู “ในหัวข้อ 
เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์
แบบมีปฎิสัมพันธ์ และ
ห้องเรียนานออนไลน์ โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน” 

 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและหน่วย
ปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรม
การศึกษา 

วุฒิบัตร 
นางสาวกมล

พรรณ   วันลีลา 

2 
20 

พฤษภาค
ม 2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู “ในหัวข้อ การ
จัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์
แนวคิดเกมิฟิเคชั่น และการวัดและ
ประเมินส าหรับการเรียน
ออนไลน์” 

 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและหน่วย
ปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรม
การศึกษา 

วุฒิบัตร 
นางสาวกมล

พรรณ   วันลีลา 

3 
21 

พฤษภาค
ม 2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู “ในหัวข้อการ
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วิดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับ
ด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์” 

 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและหน่วย
ปฏิบัติการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรม
การศึกษา 

 

วุฒิบัตร 
นางสาวกมล

พรรณ   วันลีลา 



ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 
ชื่อ-นามสกุล 

4 

28 
พฤษภาค
ม 2564 

การอบรมการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(รูปแบบออนไลน์) 

3 
ชั่วโมง 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย 
 

เกียรติบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 

5 14-15 
สิงหาคม 
2564  

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบอนนไลน์ ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

15 
ชั่วโมง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
 

วุฒิบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 

6 22    
สิงหาคม 
2564 

การสร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย 
Live worksheet 

3 
ชั่วโมง 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดขอนแก่น 
 

เกยีรติบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 

7 28    
สิงหาคม 
2564 

หลักสูตรการสร้างคลิปการสอน
แบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย 
Canva  

3 
ชั่วโมง 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดขอนแก่น 

เกียรติบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 

8 11    
กันยายน 
2564 

หลักสูตรที่ 1 Next Normal 
Education Reimagined การ
บริหารจัดการการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อมประสบการจริง
จากผู้บริหารสถานศึกษา 

3 
ชั่วโมง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และ

บริษัท
ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 
 

 
 

 

วุฒิบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 

9 11    
กันยายน 
2564 

หลักสูตรที่ 2 กลยุทธ์การจัดการ
เรียนการสอนและการจัดประชุม

3 
ชั่วโมง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

วุฒิบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 



ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค 
Next Nomal 

พ้ืนฐาน และ
บริษัท

ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 
 

10 18    
กันยายน 
2564 

หลักสูตรที่ 3 มุมมองใหม่ของการ
บริหารการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็น
พลเมืองยุคดิจิตัลของโลกแห่ง
ศตวรราที่ 21 

3 
ชั่วโมง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และ

บริษัท
ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

วุฒิบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 

11 13  
 กันยายน 

2564 

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 สถาบันส่งเสริม
การสอน

วิทยาศาสตร์ 
 

วุฒิบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 

12 25    
กันยายน 
2564 

หลักสูตรที่ 4 การสร้าง Blended 
Leaning Platform for Next 
Normal Education 
Reimagined ด้วย Microsoft 
365 

3 
ชั่วโมง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และ

บริษัท
ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 
 

วุฒิบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 

13 25   
กันยายน 
2564 

หลักสูตรที่ 5 การออกแบบและ
เลือกอุปกรณ์ Smart & Safety 
Virtual Classroom ด้วย 
Microsoft windows 

3 
ชั่วโมง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และ

บริษัท
ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 
 

วุฒิบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 



14 27-29 
กันยายน 
2564 

การประชุมมหกรรมการศึกษาไทย 
Education in Thailand 

 ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

เกียรติบัตร นางสาวกมล
พรรณ  วันลีลา 

 

15.  นางสาววิลัยลักษณ์  ค าวงค์ศา 

ที ่ ว/ ด/ ป เรื่อง 
ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

หลักฐาน 
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 
ชื่อ-นามสกุล 

1 
16  

มกราคม 
2564 

กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 
2564  

 คุรุสภา เกียรติบัตร 
นางสาววิลัย

ลักษณ์ ค าวงค์ศา 

2 
29  

มกราคม 
2564 

การอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 

20 
สพฐ.ร่วมกับ 

สสวท. 
วุฒิบัตร 

นางสาววิลัย
ลักษณ์ ค าวงค์ศา 

3 

20 
พฤษภาค
ม 2564 

ผ่านการอบรมการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอบรมออนไลน์
ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET 

6 สพม.นค. เกียรติบัตร นางสาววิลัย
ลักษณ์ ค าวงค์ศา 

4 

14-15 
สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

15 สพฐ เกียรติบัตร นางสาววิลัย
ลักษณ์ ค าวงค์ศา 

5 

26-27 
สิงหาคม 
2564 

เข้าร่วมประชุมการวิจัยทาง
การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้า
เปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย” 

- ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

เกียรติบัตร นางสาววิลัย
ลักษณ์ ค าวงค์ศา 

6 
8 

กันยายน 
2564 

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

- สสวท เกียรติบัตร นางสาววิลัย
ลักษณ์ ค าวงค์ศา 

7 

11 
กันยายน 
2564 

หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดประชุม
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค 
NEXT Normal 

3 สพฐ เกียรติบัตร นางสาววิลัย
ลักษณ์ ค าวงค์ศา 



8 27-29 
กันยายน 
2564 

เข้าร่วมการประชุมมหกรรม
การศึกษาไทย “Education in 
Thailand” 

 
ส านักงาน

เลขาธิการสภา
การศึกษา 

วุฒิบัตร นางสาววิลัย
ลักษณ์ ค าวงค์ศา 

9 27-29 
กันยายน 
2564 

เข้าร่วมการประชุมมหกรรม
การศึกษาไทย “Education in 
Thailand” 

 
ส านักงาน

เลขาธิการสภา
การศึกษา 

วุฒิบัตร นางสาววิลัย
ลักษณ์ ค าวงค์ศา 

10 8 
กันยายน 
2564 

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนา
เว็บไซต์ Google Sites” 

- โรงเรียนช านาญ
สามัคคีวิทยา 

เกียรติบัตร นางสาววิลัย
ลักษณ์ ค าวงค์ศา 

 

4.  การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ  

ด้านการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และก าลังใจแก่บุคลากรและ 
ครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น ส าเร็จการศกึษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนเงินเดือน วันเกิด เยี่ยมคลอด งานแต่ง การ
มอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ งานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง บุคลากร งานมุทิตาจิต และมีการพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากรที่ด าเนินการอย่างยุติธรรมส่งเสริมพัฒนาครูในการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบ
อุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดย
โรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัวทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสม
กับต าแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

การมอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่   



 

 

 

 

 

 

 

งานคล้ายวันเกิด 



 

 

 

 

 

  

งานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง บุคลากร 



 

 

 

 

งานมุทิตาจิต 



 

  

 

 

ส่งเสริมพัฒนาครูในการเลื่อนวิทยฐานะ 



 

 



 

 

5.  การด าเนนิการทางวินัย  

พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือ
ด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 


