
รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน 

มีมาตรฐานวิชาชีพ  หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่  ปีงบประมาณ  2565 
ชื่อโรงเรียน  หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ที ่ หลักสูตรการอบรม/พัฒนา วิธีการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

ภาพถ่ายกิจกรรม/ 
หลักฐานอื่นๆ 

หมายเหตุ 
ครูทั้งหมด ครูที่ได้รับการ

อบรม/พัฒนา 
1 ด้านหลักสูตร แนบภาคผนวก 28 7 - - แนบภาคผนวก  
2 ด้านการจัดการเรียนการสอน แนบภาคผนวก 28 24 - - แนบภาคผนวก  
3 ด้านการวัดผลประเมินผล แนบภาคผนวก 28 4 - - แนบภาคผนวก  
4 ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลยี แนบภาคผนวก 28 28 - - แนบภาคผนวก  
5 ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา แนบภาคผนวก 28 20 - - แนบภาคผนวก  
6 ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบ

วิชาชีพครู 
แนบภาคผนวก 28 6 - - แนบภาคผนวก 

 

7 ด้านทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร แนบภาคผนวก 28 2 - - แนบภาคผนวก  
8 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง แนบภาคผนวก 28 28 - - แนบภาคผนวก  

 

หมายเหตุ  1. เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย หรือภาพกิจกรรม ฯลฯ ให้แนบเป็นไฟล์เพิ่มเติมได้ 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครู บุคลากรสายงานการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา 
     3. การนับจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม/พัฒนา ในตารางที่ 9.1 ดังนี้ 
  3.1 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คน เข้ารับการอบรม/พัฒนา มากกว่า 1 รายการสามารถนับซ้ำได้ 
  3.2 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คน เข้ารับการอบรม/พัฒนา ในรายการเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเป็น 1 
 



 
 
 
 
     4. ประเภทของหลักสูตรการอบรม/พัฒนา ดังนี้ 
  4.1 ด้านหลักสูตร หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ครูผู้สอนเป็น “Coach” ความรู้และทักษะในสังคมยุควิถีชีวิตใหม่ 

     (new normal) 
  4.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา 
  4.4 ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลยี หมายถึง การใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ 
  4.5 ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา ระบบประกัน 
  4.6 ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู หมายถึง การพัฒนาตนเองและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  4.7 ด้านทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร เช่น ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและ 

     ทักษะการเขียน 
  4.8 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การพัฒนาตนเองในวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ PLC การวิจัยและนวัตกรรม และการสร้าง 

     ผลงานทางวิชาการ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

หลักสูตรการอบรมพัฒนา วันเดือนปีที่เข้ารับการอบรม หน่วยงานที่จัด 
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับครูภาษาไทย 11 – 12  ตุลาคม  2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
Homeroom Onsite & Online  เพ่ือเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม   

2564 
สำนักงานเลขานุการคุรุสภา 

การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน Platform Online เพ่ือสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน 

28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม   
2564 

สำนักงานเลขานุการคุรุสภา 

การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง ด้วย Line Application(AR,Avatar) 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม   
2564 

สำนักงานเลขานุการคุรุสภา 

การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม   
2564 

สำนักงานเลขานุการคุรุสภา 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต(Education Reimagined: The Future of Learning) 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม   
2564 

สำนักงานเลขานุการคุรุสภา 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต(Design Thinking) 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม   
2564 

สำนักงานเลขานุการคุรุสภา 



การสร้างความรอบรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายไอโอดีน เพื่อเด็กอีสาน ฉลาด ไอคิวดี 18  ตุลาคม  2564 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 
จัดทำวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

26 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง 14 พฤศจิกายน 2564 กศน. อำเภอโพธิ์ทอง 
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 2/2564 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
ร่วมกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีภายใต้ “โครงการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

19 – 20 พฤศจิกายน  
2564 

ศึกษาธิการภาค 10 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้ออนไลน์กิจกรรมตอบปัญหาวันรัฐธรรมนูญเรื่องในกิจกรรมวัน
รัฐธรรมนูญ 

13 ธันวาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน(Performance agreement) การเขียนผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ(สายครูผู้สอน) 

15 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 

ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา 21  มกราคม  2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลในโครงการ  
“AIS อุ่นใจ CYBER” 

21  มกราคม  2565 
18 เมษายน 65 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ม. 1 – 3  9  กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ม. 4 – 6 9  กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการรูปแบบออนไลน์  
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

14 – 18  กุมภาพันธ์  2565 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

การประกวด Best Practice  ประเภทครูผู้สอน 14 – 18  กุมภาพันธ์  2565 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
อบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย(MOE Safety 
Platform) 

15  กุมภาพันธ์  2565 กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้าราชการไทยกับการมีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับประกอบวิชาชีพ 8 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร 
จิตวิญญาณความเป็นครูที่ดี ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา  16  มีนาคม  2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร 



ครั้งที่ 2 
เข้าร่วมกิจกรรม ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวข้อ Digital 
Literacy 

18 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เข้าร่วมกิจกรรม ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวข้อ Nano 
Technology 

25 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เข้าร่วมกิจกรรม ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวข้อ Quantum 
Computing 

1 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เข้าร่วมกิจกรรม ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวข้อ Petty 
Patent 

8 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เข้าร่วมกิจกรรม ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวข้อ Particle 
Physics 

22 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

23  เมษายน  2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์  กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษา
ออนไลน์ 

23  เมษายน  2565 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การสอนวิทยาการคำนวณด้วยห้องเสมือนจริง TINKERCAD 25  เมษายน  2565 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์  กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มี
ประสบการณ์ 

26  เมษายน  2565 กระทรวงศึกษาธิการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์  กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ 

29  เมษายน  2565 กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าร่วมกิจกรรม ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวข้อ Metaverse 29 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



เข้าร่วมกิจกรรม ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวข้อ Space 
Technology 

6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เข้าร่วมกิจกรรม ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวข้อ Aerospace 13 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหนองยอง และร่วมสนอง
พระราชดำริฯ 

23-27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพาน้องกลับมาเรียน นำนักเรียนเข้าสู่ระบบสถานศึกษา 30 – 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
พัฒนาสมรรถนะดิจิทัล D1 – D3 (Online) 7 – 30  มิถุนายน  2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ A1 – A2  ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) 

7 – 30  มิถุนายน  2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การสร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ 14  มิถุนายน  2565 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ผ่านการอบรมออนไลน์ในระบบ E-learning CME2 หลักสูตรเทคนิคการอ่านเชิงตอบ
โต้(Dialogic Readinng) 

21 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 2 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2565 22  มิถุนายน  2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 22  มิถุนายน  2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

บึงกาฬ 
อบรมออนไลน์ GEG Thailand Live Event 2022 Google App for Classroom 2 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อบรมด้วยระบบออนไลน์  Goofle Apps for Classroom 2  กรกฎาคม  2565 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อบรมด้วยระบบออนไลน์  Google Slides Tips & Tricks for Teacher 2  กรกฎาคม  2565 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อบรมด้วยระบบออนไลน์ 4 เครื่องมือของ Google เพ่ือทำให้ห้องเรียนมีสีสัน และอินเตอร์
แอคทีพ 

2 กรกฎาคม 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



อบรมด้วยระบบออนไลน์ Flexible learning for sustainable learners with Google 
workspace for Education 

2 กรกฎาคม 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมด้วยระบบออนไลน์ สร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ด้วย Google Slide + 
Pear Deck 

3 กรกฎาคม 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมด้วยระบบออนไลน์ Google ชวนสำรวจสัตว์โลกบน AR และการสร้างสรรค์ภาพ 3D 
สุดอลังการ Cospace EDU by Google Chrome 

3 กรกฎาคม 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Chrome Extension และการใช้ New 
table templates and dropdown chips ใน Google Docs เพ่ือสร้างเอกสารแบบ
ทำงานร่วมกัน 

3 กรกฎาคม 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมด้วยระบบออนไลน์ เทคนิคการสอน การบวกจำนวนเต็มโดยใช้ Google Slides และ 
Google Classroom 

3 กรกฎาคม 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมด้วยระบบออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ รวมถึง แนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible 
Learning สำหรับครูและนักเรียน 

3 กรกฎาคม 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมด้วยระบบออนไลน์ เกมฟิเคชันสำหรับ Google Classroom 3 กรกฎาคม 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อบรมด้วยระบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google 
Workspace 

3 กรกฎาคม 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมด้วยระบบออนไลน์ สร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ด้วย Google Slide + 
pear Deck 

3  กรกฎาคม  2565 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 5-6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพศวิถีศึกษา และการจัดกระยวนการเรียนรู้สุข
ภาวะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 

6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

เข้าร่วมสัมมนาคลังครูใหม่ครูแกร่งแห่งโลกดิจิทัล 9 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว9 18  กรกฎาคม  2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับพ้ืนฐาน (Basic Digital competency)ด้วยระบบ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 E-Learning 
เข้าร่วมนิทรรศการเปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการเงินและพัสดุ  ประจำปี  พ.ศ.  2565 

4 – 6 สิงหาคม  2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ความรู้และแสดงความคิดเห็นการใช้กัญชาในชีวิตประจำวัน 16  สิงหาคม  2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยอง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลึก Active Learning  
 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสถานศึกษา 

27 สิงหาคม  2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

การจัดการเรียนรู้เชิงลึก Active Learning  และ Learning Loss 27 สิงหาคม  2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 สิงหาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 


