
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

เร่ือง รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 

………………………………………………………………………………. 

  จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนวัดอุเบกขารามได้มีการ

ด าเนินการตามนโยบาย และมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การวางแผนก าลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน 

 - การวางแผนก าลังคน 

วางแผนอัตราก าลังเพ่ือใช้ในการการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาใน สถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

และตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ี

เปลี่ยนแปลงรวมท้ังแผนการปฏิรูปประยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งทาง

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 คน 

 - การสรรหา 

ในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม มีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์ มีอัตรา

เพียงพอกับกับการวางแผนก าลังคนครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 - การเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้ด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

ลูกจ้างประจ าปีละ 2 ครั้ง และด าเนินการเล่ือนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ 1 ครั้ง ตาม

ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ

ประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยด าเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน 



ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 

1. ครูท่ีเข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี พบว่าในปี พ.ศ. 2565   

ร้อยละของครูท่ีเข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ 80.50 แสดงให้เห็นว่าครูใน

โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

2. ครูท่ีมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (ICT) ในระดับดี พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 ร้อยละของครูท่ีมีความรู้และทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ITC) ใน ระดับ ดี มีค่าร้อยละ 

70 ขึ้นไป ตามเป้าหมายท่ีวางไว้แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ITC) ในระดับดี                

ได้เทียบเท่ากับเป้าท่ีวางไว้ 

ด้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ 

  ด้านการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และก าลังใจแก่ 

บุคลากรและครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น ส าเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด 

เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและ

บุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้

เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของ

กลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของ

ครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายให้เหมาะสมกับต าแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์

อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 

 

 

 

 

 



ด้านที่ 4 การด าเนินการทางวินัย 

 พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือ 

ด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ลงชื่อ 

 (นายยุทธนา  หงสไกร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบข่ายภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. งานธุรการ 

1.1 งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 

1.2 งานจัดท าหนังสือราชการ 

1.3 งานจัดประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.5 งานประชุม อกศจ. และ กศจ. 

. 2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและก าหนดต าแหน่ง 

2.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน 

2.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

2.1.2 การเกลี่ยอัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

2.2 งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 

3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

3.1 งานสรรหาและบรรจุ 

3.1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 

3.1.2 การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 

3.2 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.2.1 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.2.3 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

3.2.5 การรักษาราชการแทน 

 



3.3 งานออกจากราชการ 

3.3.1 การเกษียณอายุราชการ 

3.3.2 การลาออกจากราชการ 

3.3.3 การให้ออกจากราชการกรณีอ่ืน ๆ (ขาดคุณสมบัติ, ทุพพลภาพ, หย่อนสมรรถภาพ) 

3.3.4 การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

4. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

4.1 งานบ าเหน็จความชอบ 

4.2 งานทะเบียนประวัติ 

4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4.4 งานบริการบุคลากร 

4.4.1 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 

4.4.2 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

4.4.3 การขอหนังสือรับรอง 

4.4.4 การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 

4.4.5 การขออนุญาตลาอุปสมบท 

4.4.6 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

4.4.7 การขอพระราชทานเพลิงศพ 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล / ชื่อหลักสูตรการอบรม หน่วยงานที่จัด 

นายประหยัด  ขันกสิกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการประชุม

ออนไลน์ด้วย ZOOM 

สพป.กพ.เขต 2 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม

คุณธรรมศีลธรรมน าการศึกษา 

สพป.กพ.เขต 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าหลักสูตรด้าน

ทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ไป

ปรับใช้ในสถานศึกษา 

สพป.กพ.เขต 2 

อบรมออนไลน์ด้วยตัวเอง สพป.กพ.เขต 2 และ

หน่วยงานอื่นๆ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 

สพป.กพ.เขต 2 

ร่วมประชุม PLC ร่วมกับคณะครู ร่วมประชุม PLC ร่วมกับ

คณะครู 

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน 

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์จัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 

สพฐ. และสสวท. 

 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์จัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สพฐ. และสสวท. 

 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์จัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สพฐ. และสสวท. 

 

 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการส่งเสริมการจัด

การศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องหลักสูตรด้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

สพป.กพ.เขต 2 



ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) วิชา

ภาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

สพป.กพ.เขต 2 

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) วิชา

ภาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 

สพป.กพ.เขต 2 

 

นายอเนก แสนวงษ์ 

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) วิชา

ภาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในกลุ่มสูง 

10 อันดับแรกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 

2562 

สพป.กพ.เขต 2 

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) วิชา

ภาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยมี่ 

2 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2562 

สพป.กพ.เขต 2 

อบรมหลักสูตรครูสมาธิ สถาพลังจิตตานุภาพ วัด

เด่นสะเดา อ.คลองขลุง 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการส่งเสริมการจัด

การศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.กพ.เขต 2 

นายวุฒิพร หนูหน่าย ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องหลักสูตรด้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการส่งเสริมการจัด

การศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.กพ.เขต 2 



ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องหลักสูตรด้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

สพป.กพ.เขต 2 

นายวุฒิพร หนูหน่าย 

 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการจัดท าแผนของ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

สพป.กพ.เขต 2 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ชายหาด รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 

อบจ.ก าแพงเพชร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ชายหาด รุ่น อายุ 14 ปี ชาย รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 เหรียญทองแดง 

อบจ.ก าแพงเพชร 

นายสินทารา   เกษแก้ว 

 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์จัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 

สพฐ. และสสวท. 

 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์จัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สพฐ. และสสวท. 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย 

สพป.กพ.เขต 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนา

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

สพป.กพ.เขต 2 

นางสาววันวิสาข์  บูชา การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาการคานวณ 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการส่งเสริมการจัด

การศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นด้านนาฏศิลป์ไทย 

โขน ออนไลน์ โดยกลุ่มสาระนาฏศิลป์โขน 

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา สถาบันบัณฑิต

พัฒนาศิลป์ 

วิทยาลัยนาฏศิลป์

นครราชสีมา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนาศิลป์ 



นางสาววันวิสาข์  บูชา 

 

ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นด้านนาฏศิลป์ไทย 

ออนไลน์ โดยฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลป์

นครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ 

วิทยาลัยนาฏศิลป์

นครราชสีมา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนาศิลป์ 

ผ่านการทดสอบความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 

เรื่องร าวงมาตรฐาน (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะ

เนาว์มิตรภาพที่ 126 

ผ่านการทดสอบความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 

เรื่องนาฏศัพท์ (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะ

เนาว์มิตรภาพที่ 126 

ผ่านการทดสอบความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย 

ออนไลน์ 

 

โรงเรียนราชโพริกานุ

เคราะห์ 

ผ่านการทดสอบความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 

เรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทย (ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์) 

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะ

เนาว์มิตรภาพที่ 126 

ผ่านการทดสอบความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย

ออนไลน์ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 

นางสาววันวิสาข์  บูชา 

 

ผ่านการทดสอบออนไลน์ความรู้เรื่อง สุนทรียะ

นาฏศิลป์ไทย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

นางสาววันวิสาข์  บูชา 

 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ชายหาด รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 

อบจ.ก าแพงเพชร 

ผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ชายหาด รุ่น อายุ 14 ปี ชาย รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 เหรียญทองแดง 

อบจ.ก าแพงเพชร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหุ่นยนต์ 

ROBOMASTER S 1 

สพป.กพ.เขต 2 

อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสรรถนะของ

ครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

สสวทและมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 



ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ

แข่งขันการแต่งค าประพันธ์ เนื่องในวันภาษาไทย

แห่งชาติ ระดับกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร 

กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร 

นางสาวแก้วสุดา เที่ยงวัน 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันการแต่ง

ค าประพันธ์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพป.กพ.เขต 2 

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล 

สพฐ. 

นางสาวแก้วสุดา เที่ยงวัน 

 

ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามมาตรฐานตามโครงการจัดการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O -NET) 

สทศ. 

ระดับรางวัล / ชื่อหลักสูตรการอบรม หน่วยงานที่จัด 

อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี สพฐ. และ สสส. 

อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 – 

6  

สพฐ. และ สสวท 

นางสาวแก้วสุดา เที่ยงวัน 

 

อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 

3  

สพฐ. และ สสวท 

นางสาวอังคาร สุริยนต์ 

 

ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการท า

แบบทดสอบออนไลน์และการออกเกียรติ

ออนไลน์ 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิตถ์ 



ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการท า

แบบทดสอบออนไลน์และการออกเกียรติ

ออนไลน์ 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการวัดประเมินผลทักษะความรู้ด้าน

คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรอบรมติวความรู้ด้าน

คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 2 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุร ี

นางสาวอังคาร สุริยนต์ 

 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการการบริหารงาน

บุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการทดสอบความรู้แนวหลักสูตรปฏิบัติการ

วัดและประเมินผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

โรงเรียนวัดเบญพาด จ.

กาญจนบุรี 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการจัดท าแผนของ 
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.กพ.เขต 2 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการส่งเสริมการจัด

การศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.กพ.เขต 2 

ระดับรางวัล / ชื่อหลักสูตรการอบรม หน่วยงานที่จัด 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2  
โรงแรงฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ 

สสวท. 

นางสาวอังคาร สุริยนต์ 

 

อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี สพฐ. และ สสส. 



นางสาวสุพัตรา ไชยเสน 

 

อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 – 

6  

สพฐ. และ สสวท 

อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 

3  

สพฐ. และ สสวท 

ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล 

สพฐ. 

อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสรรถนะของ

ครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

สสวทและมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 

เข้าร่วมศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนจิต

ศึกษาที่โรงเรียนหนองกุลา  

โรงเรียนหนองกุลา 

จ.พิษณุโลก 

กรรมการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก วัดศรีภิรมย์ 
จ.ก าแพงเพชร 

อบรมการใช้งานผ่าน google Classroom เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ 

สพม.35 

นางสาวสุพัตรา ไชยเสน 

 

โควิด 19 และระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎก าแพงเพชร 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพม.35 

ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

ระดับรางวัล / ชื่อหลักสูตรการอบรม หน่วยงานที่จัด 



ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรม
ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online 
for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)   

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 

ผ่านการอบรมหลักสูตร  
รหัส 62121 หลักสูตรการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการ
จบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทาง
การศึกษาส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาแล
สถานศึกษา 

สพฐ. 

นางสาวสุพัตรา ไชยเสน 

 

ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล 

สพฐ. 

นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์ 

 

อบรมการหยุดใช้ความรุนแรงในสตรี เด็ก และ

ความรุนแรงในครอบครัว 

สพป.กพ.เขต 2 

ประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการโรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบลและการเตรียมความพร้อมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA ONLINE) 

สพป.กพ.เขต 2 

CUMOOC มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ ศาสนา

สากลและพระพุทธศาสนา 

chula mooc 

CUMOOC หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัลเฝ้าระวังและใช้สื่ออย่าง

สร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม 

chula mooc 

อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับ

ครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สสวท. 

อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับ

ครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 

สสวท. 



อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับ

ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

สสวท. 

นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์ 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกา

แพงเพชร 

อบรมหลักสูตร True Leader โรงเรียนลาปลายมาศ

พัฒนา 

อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สาหรับโรงเรียน 

หลักสูตร 1 

สสวท. 

นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์ 

 

อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน 

หลักสูตร 2 

สสวท. 

นางสาวจันทกานต์ ช านิ 

 

ร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันครู 

(รูปแบบออนไลน์) 

คุรุสภา 

อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับ

ครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 

สสวท. 

อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับ

ครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 

สสวท. 

อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับ

ครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สสวท. 

อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับ

ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สสวท. 

อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับ

ครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สสวท. 

อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการค านวณส าหรับ

ครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล รุ่นที่ 2 

สสวท. 

อบรมออนไลน์หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา 

Python รุ่นที่ 2 

สสวท. 



อบรมออนไลน์หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 

Scratch รุ่นที่ 2 

สสวท. 

อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ

การศึกษาและการให้บริการข้อมูลทาง

การศึกษาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา โดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  

สพฐ. 

อบรมออนไลน์หลักสูตร โควิด ๑๙ และระบาด

วิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อบรมออนไลน์งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

๘ 

อบรมออนไลน์คุณสมบัติที่ดีของครูไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

สสวท. 

นางสาวจันทกานต์ ช านิ อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ

ค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

สสวท. 

นางสาวจันทกานต์ ช านิ 

 

อบรมออนไลน์การวัดและการประเมินผลทาง

การศึกษา 

โรงเรียนหนองรีประชา

นิมิต สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๘ 

ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล 

สพฐ. 



ผู้ฝึกสอนทีมเปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 

ทีมเปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และทีมเป

ตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ป ีได้รับรางวัล

ชนะเลิศในการแข่งกีฬากลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร 

กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร 

ร่วมประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร 

ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล 

สพฐ. 

 

 

 

 

 

 


