
 
รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

โรงเรียนวดัอรัญญกิาราม 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 
โครงการ อบรมเพ่ือพฒันาครู เพ่ือการเรียนรู้ สู่มาตรฐานวชิาชีพ 
ผู้รับผดิชอบ   1. นางสาวสุรีพร  ม่วงพนัธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

1. วตัถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 เพ่ือให้ครูน าความรู้และนวตักรรมใหม่ๆจากการอบรมและศึกษาดูงานไปพฒันาการเรียนการ
สอนให้เกดิประสิทธิภาพ 
 1.3 เป็นการสร้างขวัญและก าลงัใจทีด่ีในการปฏิบัติหน้าที่ของครู  

2. เป้าประสงค์ของโครงการ 
2.1 ด้านปริมาณ 
 1.ครูทุกคนไดเ้ขา้รับการอบรมพฒันาเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
2.2  ด้านคุณภาพ 
 1.ครูทุกคนสามารถน าความรู้และนวตักรรมใหม่ๆจากการอบรมและศึกษาดูงานไป
พฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนมีขวญัและก าลงัใจท่ีดีต่อการ
ปฏิบติังาน 

3. ตัวช้ีวดั 
3.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
3.2 ครูเขา้รับการอบรมและศึกษาดูงาน น าความรู้มาปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน 
3.3 ครูมีขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

4. การประเมินโครงการ ทั้ง3ด้าน 
4.1 ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น 



 4.1.1 งบประมาณ 
  1. ไดรั้บ  36,684 บาท  ใชไ้ป 36,684 บาท  คงเหลือ   -  บาท 
  2. ความพอเพียงของงบประมาณ 
   () เพียงพอ  (    )ไม่เพียงพอ  เน่ืองจาก............................... 
 4.1.2  บุคลากร 
  1. จ านวนคนท่ีด าเนินงานตามโครงการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  2. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินโครงการ 
   () เพียงพอ  (    )ไม่เพียงพอ  เน่ืองจาก............................... 
 4.1.3 วสัดุอุปกรณ์ 
   () เพียงพอ  (    )ไม่เพียงพอ  เน่ืองจาก............................... 
 

4.1.4 อาคารสถานที่ 
   () เพียงพอ  (    )ไม่เพียงพอ  เน่ืองจาก............................... 
4.2 ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
 4.2.1 กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
  () ท าครบทุกกิจกรรม 
  (    ) ท าไม่ครบทุกกิจกรรม เน่ืองจาก...................................................... 
 4.2.2 ระยะเวลาด าเนินกจิกรรม 
  () ทนัตามก าหนดเวลา จ านวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
  (    ) ล่าชา้กวา่ก าหนดเวลา จ านวน  - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ................................. 
   เน่ืองจาก................................................................................................... 
  
4.3 ด้านผลผลติ 
 4.3.1 ผลการประเมินตัวช้ีวดั 
  1.ตวัช้ีวดัท่ี 1 สัมภาษณ์ 
  2.ตวัช้ีวดัท่ี 2 แบบบนัทึกการอบรมและศึกษาดูงาน 
  3.ตวัช้ีวดัท่ี 3 แบบประเมิน 
  4.ตวัช้ีวดัท่ี 4 เกียรติบตัร 
 4.3.2 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เกีย่วข้อง 
  1. ครูทุกคนมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
  2. ครูมีความรัก สามคัคีในหมู่คณะ 
  3. การท างานร่วมกนัมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



5.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 5.1 ปัญหาอุปสรรค...............เก่ียวกบัเวลาในการจดักิจกรรม............................................... 
 5.2 ขอ้เสนอแนะ...................ควรจดักิจกรรมใหแ้ลว้เสร็จในภาคเรียนท่ี 1............................ 

 
                                          

 
 

                      ลงช่ือ..................................................... 
         (นายณฐัเชวง  รักพงษ)์ 

        ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัอรัญญิการาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ช่ือ - สกุล วนั เดือน ปี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานทีจั่ด หลกัฐาน 
นางกชกร  ใสแจ่ม ๗ มกราคม  ๒๕๖๔ การใชง้าน ZipGrade และ Wordwall หอ้งนนทรี โรงเรียน 

วดัอรัญญิการาม 
เกียรติบตัร 

 ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

การใชง้าน VROOM & Trueplookpanya หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

นางสาวสุรีพร  ม่วงพนัธ์ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง  

๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

การอบรม Digital Classroom หลกัสูตรการออกแบขบ
การจดัการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลย ี(Technology-based 
Instructional Design Workshop) 

ออนไลน์ สพฐ. 
กบั 

บ.ทรูคอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั มหาชน 

เกียรติบตัร 

 ๗ มกราคม  ๒๕๖๔ การใชง้าน ZipGrade และ Wordwall หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

“การจดัการเรียนการสอนออน าลน์ยคุปกติใหม่ : มุมมอง
ของผูบ้ริหารนกัวชิาการ และครู” ในหวัขอ้ การจดั
กิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน่ และ
การวดัและประเมินส าหรับการเรียนออนไลน์ 

ออนไลน์ สพฐ. เกียรติบตัร 

 ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

“การจดัการเรียนการสอนออน าลน์ยคุปกติใหม่ : มุมมอง
ของผูบ้ริหารนกัวชิาการ และครู” ในหวัขอ้ การส่งเสริม
ศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ยส่ือวีดีโอออนไลน์และหอ้งเรียน
กลบัดา้นดว้ยส่ือวดีีโอแบบมีปฏิสัมพนัธ์ 

ออนไลน์ สพฐ. เกียรติบตัร 



ช่ือ - สกุล วนั เดือน ปี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานทีจั่ด หลกัฐาน 
 ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
“Visakha Bucha Day” In English Communication Skill 
by Online Testing 

ออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 
๒ 

เกียรติบตัร 

 ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

การใชง้าน VROOM & Trueplookpanya หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ หลกัสูตรท่ี ๑ ววิฒันาการการเมืองกบัการศึกษาไทย ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 
 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ หลกัสูตรท่ี ๒ คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของ

สังคม  
ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

 ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

หลกัสูตรท่ี ๓ โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทาง
วชิาชีพครูจะกา้วเดินไปทิศทางใด 

ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

 ๒๗  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

หลกัสูตรท่ี ๖ การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ ส าหรับการศึกษาในยคุ Next 
Normal Education Reimagined 

ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

 ๓๑  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

หลกัสูตรท่ี ๗ Education Innovation นวตักรรมเพื่อ
อนาคตการศึกษาไทย 

ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

 ๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  ส าหรับครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ออนไลน์ สพฐ. เกียรติบตัร 

 ๑๐  กนัยายน 
๒๕๖๔ 

หลกัสูตรท่ี ๙ Active Learning ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 



ช่ือ - สกุล วนั เดือน ปี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานทีจั่ด หลกัฐาน 
นางจนัทร์จิฬา  ศิริกุล ๗ มกราคม  ๒๕๖๔ การใชง้าน ZipGrade และ Wordwall หอ้งนนทรี โรงเรียน 

วดัอรัญญิการาม 
เกียรติบตัร 

 ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

การใชง้าน VROOM & Trueplookpanya หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  ส าหรับครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ออนไลน์ สพฐ. เกียรติบตัร 

 ๙ ตุลาคม  ๒๕๖๔ การทดสอบความรู้ออนไลน์เร่ืองง “การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Office” 

ออนไลน์ วทิยาลยัการอาชีพ
ศรีสัชนาลยั 

เกียรติบตัร 

นางนิพทัธา  นาคมี ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๖๓ พฒันาทกัษะความรู้ความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั
ดว้ยวธีิการเรียนรู้ออนไลน์ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ออนไลน์ สพป. อต.๑ เกียรติบตัร 

 ๗ มกราคม  ๒๕๖๔ การใชง้าน ZipGrade และ Wordwall หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ไดเ้ขา้ร่วมรับชมการเสวนาออนไลน์ “แนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใตส้ถานการณ์ COVID-
19” 

ออนไลน์ สมศ. เกียรติบตัร 

 ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

การใชง้าน VROOM & Trueplookpanya หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

      



ช่ือ - สกุล วนั เดือน ปี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานทีจั่ด หลกัฐาน 
 ๓๑ กรกฎาคม – ๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 
การอบรมหลกัสูตรออนไลน์ Scratch ขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับการจดัการเรียนรู้วทิยาการค านวณ ระดบั
ประถมศึกษา 

ออนไลน์ สสวท. เกียรติบตัร 

 ๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  ส าหรับครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ออนไลน์ สพฐ. เกียรติบตัร 

นางจรัสล าไพ  พงศพ์งนั ๗ มกราคม  ๒๕๖๔ การใชง้าน ZipGrade และ Wordwall หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ไดเ้ขา้ร่วมรับชมการเสวนาออนไลน์ “แนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใตส้ถานการณ์ COVID-
19” 

ออนไลน์ สมศ. เกียรติบตัร 

 ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๔ 

การทดสอบวดัความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัวรรณคดี “ขุน
ชา้ง ขนุแผน” 

ออนไลน์ ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา พิษณุโลก 

เกียรติบตัร 

 ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ การทดสอบวดัความรู้ หลกัสูตรทกัษะความเขา้ใจและ
การใชดิ้จิตลั 

ออนไลน์ สพป. สมุทรปราการ 
เขต ๑ 

เกียรติบตัร 

 ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ การทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณคดี รู้
รอบดา้นนิทานพื้นบา้นไทย : ชาละวนั (ไกรทอง)  

ออนไลน์ เพจความรู้จดัเตม็ เกียรติบตัร 

 ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ การทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบั “ทกัษะดิจิทลัเพื่ออนาคต” ออนไลน์ ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา ร้ยเอ็ด 

เกียรติบตัร 



ช่ือ - สกุล วนั เดือน ปี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานทีจั่ด หลกัฐาน 
 ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ การทดสอบวดัความรู้เร่ือง “หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
ออนไลน์ สพม. อุทยัธานี 

ชยันาท 
เกียรติบตัร 

 ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ การอบรมออนไลน์ในระบบ  E-:earning CME2 
หลกัสูตรสะเตม็ศึกษานวตักรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑ 

ออนไลน์ สพป. เชียงใหม่ 
 เขต ๒ 

เกียรติบตัร 

 ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

การใชง้าน VROOM & Trueplookpanya หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  ส าหรับครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ออนไลน์ สพฐ. เกียรติบตัร 

นางรัชนี  สิงหนาท ๗ มกราคม  ๒๕๖๔ การใชง้าน ZipGrade และ Wordwall หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

การใชง้าน VROOM & Trueplookpanya หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  ส าหรับครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ออนไลน์ สพฐ. เกียรติบตัร 

 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ การนิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา - ศึกษาธิการจงัหวดั
อุตรดิตถ์ 

เกียรติบตัร 



ช่ือ - สกุล วนั เดือน ปี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานทีจั่ด หลกัฐาน 
 ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๖๕ 
การประชุมทาวชิาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC 
Forum) คร้ังท่ี ๖ เร่ืองฟังเสียงผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูน้ า
สร้างการเปล่ียนแปลงในยคุดิจิทลั 

ออนไลน์ เลขาธิการสภา
การศึกษา 

เกียรติบตัร 

 ๑q  กนัยายน  
๒๕๖๔ 

อบรมหลกัสูตรท่ี ๑  การบริหารการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ออนไลน์ สพฐ. เกียรติบตัร 

 ๑๙  กนัยายน  
๒๕๖๔ 

ผา่นการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน เน่ืองในวนัภาษาไทย
แห่งชาติ 

ออนไลน์ โรงเรียนวดัราช
สิงขร 

เกียรติบตัร 

นางสาวพรทิพย ์ อินเรือน ๗ มกราคม  ๒๕๖๔ การใชง้าน ZipGrade และ Wordwall หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

การใชง้าน VROOM & Trueplookpanya หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ หลกัสูตรท่ี ๑ ววิฒันาการการเมืองกบัการศึกษาไทย ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 
 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ หลกัสูตรท่ี ๒ คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของ

สังคม  
ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

 ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

หลกัสูตรท่ี ๓ โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทาง
วชิาชีพครูจะกา้วเดินไปทิศทางใด 

ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

 ๒๗  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

หลกัสูตรท่ี ๖ การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ ส าหรับการศึกษาในยคุ Next 
Normal Education Reimagined 

ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 



ช่ือ - สกุล วนั เดือน ปี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานทีจั่ด หลกัฐาน 
นางสาวนนัทพร  ป่ีแกว้ ๗ มกราคม  ๒๕๖๔ การใชง้าน ZipGrade และ Wordwall หอ้งนนทรี โรงเรียน 

วดัอรัญญิการาม 
เกียรติบตัร 

 ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

การใชง้าน VROOM & Trueplookpanya หอ้งนนทรี โรงเรียน 
วดัอรัญญิการาม 

เกียรติบตัร 

 ๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ หลกัสูตรท่ี ๑ ววิฒันาการการเมืองกบัการศึกษาไทย ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 
 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ หลกัสูตรท่ี ๒ คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของ

สังคม  
ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

 ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

หลกัสูตรท่ี ๓ โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทาง
วชิาชีพครูจะกา้วเดินไปทิศทางใด 

ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

 ๒๗  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

หลกัสูตรท่ี ๖ การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ ส าหรับการศึกษาในยคุ Next 
Normal Education Reimagined 

ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

 ๓๑  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

หลกัสูตรท่ี ๗ Education Innovation นวตักรรมเพื่อ
อนาคตการศึกษาไทย 

ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

 ๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  ส าหรับครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ออนไลน์ สพฐ. เกียรติบตัร 

 ๑๐  กนัยายน 
๒๕๖๔ 

หลกัสูตรท่ี ๙ Active Learning ออนไลน์ กระทรงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 



 
 
 


