
รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางกาญจนา  เพ็งสิน 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 9 

26-28 พฤษภาคม 2562 21 โรงแรมรอยัลซิต้ี สพฐ. 

2 การอบรมเรื่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับ            
ประเทศไทย 

27 มิถุนายน 2562 8 อาคารจาติกวณิช เข่ือนภูมิพล 

3 ร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

28 กันยายน 2562 8 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

4 ประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ 
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที 9 

12-13 ตุลาคม 2562 16 โรงแรมรอยัลริเวอร ์ สพฐ 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 4 คร้ัง จำนวน 7 วัน รวมเป็น 53 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นายพิทยา  รอดสุนทรา 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการ
โรงเรียนสุจริต” 

29 เมษายน 2562 8 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์                
อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 

สพม. 38 

2 เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โครงการโรงเรียนสุจริต” 

30 เมษายน 2562 8 โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก สำนักงานยุติธรรม 
จังหวัด 

3 เข้าร่วมประชุมโครงการสนทนาประสาครูก้าวทัน
กฎหมายและวินัยสู่ Thailand 4.0 

9-10 พฤษภาคม 2562 16 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาตาก 

จ.ตาก 

สำนักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดตาก 

4 การประชุมทำร่างคู่มือการพัฒนารูปแบบแนว
ประสบการณ์จัดการศึกษา 

13 พฤษภาคม 2562 8 สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดตาก สพม. 38 

5 ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
รอบ 4 จาก สมศ. 

4 มิถุนายน 2562 8 โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สมศ. 

6 ประชุมรับการติดตามและนำเสนอการใช้ 
หลักสูตรการป้องกันการทุจริตต่อ ป.ป.ช. 
ส่วนกลาง 

19 มถิุนายน 2562 8 สำนักงาน ป.ป.ช.  จังหวัดสุโขทัย สพม.38และ 
ป.ป.ช. 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นายพิทยา  รอดสุนทรา 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

7 ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาโรงเรียน 
คุณภาพประจำตำบล 

15 กรกฏาคม 2562 8 ห้องประชุมเขาหลวง 
สพม.38 จ.สุโขทัย 

สพม.38 

8 นำเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ สำนึก
พลเมือง โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ 

9-11 สิงหาคม 2562 24 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สพฐ. 

9 เข้าร่วมประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือสะพานเช่ือมการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา 

27 สิงหาคม 2562 8 วิทยาลัยการอาชีพ 
บ้านตาก อ.บ้านตาก 

 จ.ตาก 

วิทยาลัยการอาชีพ 
บ้านตาก อ.บ้านตาก 

 จ.ตาก 
10 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 
4 กนัยายน 2562 8 ห้องประชุมเขาหลวง 

สพม.38 จ.สุโขทัย 
สพม.38 

11 การประชุมนำเสนอผลงาน/อบรมอาสา                     
คุมประพฤติ เขต 6 

14-15 กันยายน 2562 16 โรงแรมเมล์ฟาวเวอร ์
แกรนด์ จ.พิษณุโลก 

สำนักงานคุมประพฤติ 
เขต 6 พิษณุโลก 

12 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

10 ตุลาคม 2562 8 ห้องประชุม อำเภอสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

13 เข้าร่วมประชุมขับเคล่ือนการคุ้มครองดูแล 
และช่วยเหลือเด็กนักเรียนและร่วมกิจกรรม 
เฝ้าระวัง รณรงค์สร้างสรรค์วันลอยกระทง 

4 พฤศจิกายน 2562 8 ห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์               
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย 

สพม.38 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นายพิทยา  รอดสุนทรา 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

14 เข้าร่วมประชุมลงนามในบันทึกข้อตกลง               
ความร่วมมือด้านการจัดการขยะกับอำเภอสามเงา 

5 พฤศจิกายน 2562 8 ห้องประชุม อำเภอสามเงา               
จังหวัดตาก 

อำเภอสามเงา 

15 การประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้เรียนต่อ 
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

13 พฤศจิกายน 2562 8 ห้องประชุมตากสินมหาราช                 
ศาลากลางจังหวัดตาก 

สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดตาก 

16 ประชุมการผู้บริหารสถถานศึกษา สังกัด สพม.38 22 พฤศจิกายน 2562 8 ห้องประชุมเขาหลวง สพม.38 
17 ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก รอบ 4 
25 พฤศจิกายน 2562 8 โรงเรียนนารีรัตน ์

 จังหวัดแพร่ 
รร.สามเงาวิทยาคม 

18 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งท่ี 1 

26 ธันวาคม 2562 8 หอประชุม อำเภอสามเงา อำเภอสามเงา 

19 เป็นวิทยากรการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบ 4 

23 มกราคม 2563 8 ห้องประชุมโรงเรียนชุมชลประทาน 
รังสรรค์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

โรงเรียนชุมชน
ชลประทาน 

รังสรรค์ 
20 อบรมเชิงปกิบัติการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดตาก 
(พสน.ตาก) 

1 มีนาคม 2563 8 วิทยาลัยเทคนิคตาก สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นายพิทยา  รอดสุนทรา 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

21 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

6 มีนาคม 2563 8 โรงเรียนตากพิทยาคม กลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพ

มัธยมศึกษา จังหวัดตาก 
 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 21 คร้ัง จำนวน 25 วัน รวมเป็น 200 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางธนิตตา รอดสุนทรา 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมสร้างเสริมสำนึกพลเมือง 9-11 สิงหาคม 2562 24 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ สพฐ. 
2 อบรมออนไลน์การวิจัยและพัฒนา ธันวาคม 2562 18 ออนไลน ์ ชมรมนักวิจัยทาง

หลักสูตรและการสอน 
แห่งประเทศไทย 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 2 คร้ัง จำนวน 5 วัน รวมเป็น 42 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นายช่วงศิลป์  บัวสอน 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 27 มิถุนายน 2562 8 เข่ือนภูมิพล ท่ีว่าการอำเภอสามเงา 
2 นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 1 กันยายน 2562 8 ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัด 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
5 กันยายน 2562 8 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก สพม. 38 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาบุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

25 พฤศจิกายน 2562 6 โรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมือง  
จังหวัดแพร่ 

รร. สามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 4 คร้ัง จำนวน 4 วัน รวมเป็น 30 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมหลักสูตรผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2562 

10 พฤษภาคม 2562 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

2 ประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรม
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Ofline ตาม
กระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับ
สถานศึกษา 

22 สิงหาคม 2562 8 สพม. 38 สพม. 38 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 2 คร้ัง จำนวน 2 วัน รวมเป็น 16 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางทัศนีย์  สุธัมโม 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 เข้าร่วมอบรมโครงการเด็กไทย บริโภคปลอดภัย 
ห่างไกลโรค (อย.น้อย)         

26 กุมภาพันธ์ 2562 8 ห้องประชุมอินทรคีรี 4 โรงแรม                

อิโค่อินน์ อ.แม่สอด จ.ตาก 
สพฐ. 

2 เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาบุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงาน
ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา         

 31 มีนาคม 2562 –  
4 เมษายน 2562 

32 โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง อ.สตูล 
จ.สงขลา 

รร. สามเงาวิทยาคม 

3 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 9 เพื่อเข้ารับการฝึก และ
พัฒนาศักยภาพ ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 19-20 และ 26-28 
พฤษภาคม 2562 

40 โรงแรมรอยัลซิต้ี (ป่ินเกล้า) 
กรุงเทพมหานคร 

สพฐ. 

4 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแลกเปล่ียนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์              

7 กรกฎาคม 2562   8 หอประชุม โรงเรียนบ้านตาก            
ประชาวิทยาคาร  จ.ตาก 

รร.บ้านตาก            
ประชาวิทยาคาร  

จ.ตาก                     
5 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-net) ไปใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา  
และประกาศเกียรติคุณโรงเรียนท่ีมีผลการประเมิน
ระดับชาติดีเด่น  

 5 กันยายน 2562 8 โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก รร.ตากพิทยาคม 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางทัศนีย์  สุธัมโม 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มท่ี 1                
จุดการแข่งขันที่ 3  

16 กันยายน 2562 4  โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก รร.ตากพิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 6 คร้ัง จำนวน 14 วัน รวมเป็น 100 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางกรรณิการ์  รัตนภูมิ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 10-15 ตุลาคม 2562 16 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 15-17 ตุลาคม 2562 8 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน 15-21 พฤศจิกายน 2562 16 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
4 การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

10-16 กุมภาพันธ์ 2563 16 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 การอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ 15-23 กุมภาพันธ์ 2563 16 อบรมออนไลน ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 5 คร้ัง จำนวน 27 วัน รวมเป็น 72 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นายพิทักษ์  คำแปง 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นท่ี 4 10 มนีาคม 2562- 
10 เมษายน 2562 

180 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรงุเทพมหานคร สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 1 คร้ัง จำนวน 30 วัน รวมเป็น 180 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริญา  บุญมา 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

 
1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องอ่านบัตร
ประจำตัวประชาน Smart Card เพื่อช่วยให้
สถานศึกษาในสังกัด มีความสามารถในการ
ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและ
ลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสาร
ท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน) รุ่นท่ี 1 

22 สิงหาคม 2562 8 ห้องประชุมเขาหลวง 
สพม.38 

จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 
 

2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเมียนมา 
ประจำปี 2562 

24 สิงหาคม 2562 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

ศูนย์ภาษาเมียนมา 
ร.ร.สรรพวิทยาคม 

3 กิจกรรมค่ายภาษาเมียนมา เรียนรู้นอกห้องเรียน 31 สิงหาคม –1 กันยายน
25562 

16 โรงเรียนผดุงปัญญา 
อำเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

ศูนย์ภาษาเมียนมา 
ร.ร.ผดุงปัญญา 

4 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาการใหม่ๆท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีพร้อม
พัฒนางานในหน้าท่ีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

24-25 พฤศจิกายน 2562 16 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร ่
อ.เมือง จ.แพร่ 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 4 คร้ัง จำนวน 6 วัน รวมเป็น 48 ชั่วโมง 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางกัลยา  ธีระเชีย 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว
ยั่งยืน 

21-23 เมษายน 2562 24  

ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
  สพฐ.  

ร่วมกับ 

กฟผ. 
2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการครูพี่เล้ียง โครงการ “ล้านนา

ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้าง
เทคโนโลยี” ( STEAM3) 

29 กรกฎาคม 2562 8 มทร. ล้านนาตาก 

จังหวัดตาก 
มทร. ล้านนา ตาก 

 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
( O-Net) ไปในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อยกระดับคูณภาพการศึกษา 

5 กันยายน 2562 8 โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก สพม.38 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาบุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

25 พฤศจิกายน 2562 6 โรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัด
แพร่ 

รร.สามเงาวิทยาคม 

5 อบรมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบล 

17 มกราคม 2563 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สำนักงานพลังงาน
จังหวัดตาก 

6 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและ
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 

18 กุมภาพันธ์ 2563 8 โรงแรมวิเวอรไ์ซต์ จังหวัดตาก สำนักงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช จังหวัดตาก 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 6 คร้ัง จำนวน 8 วัน รวมเป็น 62 ชั่วโมง 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางสาววิภาวรรณ  คำมงคล 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 เข้าร่วมอบรม กิจกรรม Green School                  
ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวเพื่อโลกท่ียั่งยืน 

21 – 23 เมษายน 2562 24 ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ  
จ.ลำปาง 

   กฟผ. 

2 เข้าร่วมอบรม โครงการ ค่ายเยาวชน คนรักเข่ือน 3 – 5 กรกฏาคม 2562 24 เข่ือนภูมิพล จ.ตาก เข่ือนภูมิพล 
3 เข้าร่วมการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการครูพี่เล้ียง 

RMUTL – STEAM3  โครงการล้านนาตาก  
เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี 

29 กรกฏาคม 2562 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก  จ.ตาก 

สพฐ. 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้อุปกรณ์สมองกล 
Kid Bright กับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
สู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา  

9 สิงหาคม 2562 8 โรงเรียนผดุงปัญญา 
อ. เมือง จ.ตาก 

สพฐ. 

5 เข้าร่วมโครงการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ
การจัดการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

1 กนัยายน 2562 8 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สพฐ. 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการปลุกปรับแผนคณะทำงาน
โรงเรียนพลังงานชุมชน และอบรมจัดเก็บข้อมูลการ
ใช้พลังงานในโรงเรียน 

17 มกราคม 2563 8 ห้องประชุมโรงเรียนสามเงาวิทยาคม กระทรวง 
พลังงาน 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด
เช้ือ ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019  
( COVID – 19 ) 

13 มีนาคม 2563 8 เทศบาลตำบลสามเงา จังหวัดตาก โรงพยาบาล 
สามเงา จังหวัดตาก 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 7 คร้ัง จำนวน 11 วัน รวมเป็น 88 ชั่วโมง 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางอังคณา  ตามกูล 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมฝกอบรมการจัดการเรียนรสูะเต็มศึกษา 
ระดับ ม.ตน 

9-11 พฤษภาคม 2562 21 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แมสอด   
จ.ตาก 

สพม. 38 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน หลักสูตร 5 องคประกอบ 

15-16 มถิุนายน 2562 14 โรงเรียนผดุงปญญา อ. เมือง  จ.ตาก สพม. 38 

3 เขารวมการจดักิจกรรมฝกปฏิบัติการครูพี่เล้ียง            
การจัดการเรียนแบบ STEAM3 

29 กรกฎาคม 2562 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคลลานนา 
ตาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ตาก 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 3 คร้ัง จำนวน 6 วัน รวมเป็น 43 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นายอิสรพงษ์  ใจคนอง 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

17-20 พฤษภาคม 2562 24 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก 
 

สพฐ. 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 

15-16 มิถุนายน 2562 14 โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก สพม.38 

3 ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรม STEAM3            
ในช้ันเรียน 

13  กรกฎาคม 2562 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาตาก 
4 อบรมการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการครูพี่เล้ียง 

RMUTL-STEAM โครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ 
คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี 

29 กรกฎาคม 2562 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาตาก 
5 อบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 สิงหาคม 2562 8 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์                 

อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 
สพม.38 

6 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดกิจกรรม 
STEAM3   

4 กันยายน 2562 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาตาก 
7 อบรมออนไลน์หลักสูตรสุจริตไทย หลักสูตรสำหรับ 

ข้าราชการ 
8 พฤศจิกายน 2562 7 ผ่านระบบ E-Learning 

www.thaihonesty.org 
กรรมการเครือข่าย 

สุจริตไทย 
 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 7 คร้ัง จำนวน 10 วัน รวมเป็น 77 ชั่วโมง 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นายศิวพงษ์  กาวิน 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล   jr.nba 26 พฤษภาคม 2562 8 ม. การพลศึกษา สุโขทัย jr.nba ไทยแลนด์ 
2 อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

27-29 มิถุนายน 2562 24 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานของส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีศูนย์เสมารักษ์
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก 

1  มีนาคม  2563 8 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 3 คร้ัง จำนวน 5 วัน รวมเป็น 40 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางอุทัยวรรณ ภู่คง 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทย ปี 2562 

7 มิถุนายน 2562 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย จังหวัดตาก 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ด้วยการนำเสนอผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
ไปใช้ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

5 กันยายน 2562 8 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก สพม. 38 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 2 คร้ัง จำนวน 2 วัน รวมเป็น 16 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางคนิตษา  ขาวสะอาด 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 17-20 กุมภาพันธ์ 2562 28 โรงเรียนสรรวิทยาคม จังหวัดตาก สสวท. 
2 อบรมการจัดการเรียนรู้ Kidbright 9 สิงหาคม 2562 8 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก สพม.38 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ 

STEAM3 
25 กรกฏาคม 2566 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาตาก 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 3 คร้ัง จำนวน 5 วัน รวมเป็น 44 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เล้ียงจัด            
การเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM3 โครงการ 
“เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี 
(RMUTL-STEAM3) ” 

29 กรกฏาคม2562 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาตาก  

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-net) ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียน            
การสอน 

5 สิงหาคม 2562 8 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 2 คร้ัง จำนวน 2 วัน รวมเป็น 16 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางผดุงเกียรติ  ปานแดง 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการนำหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 

30 เมษายน 2562 8 โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

สพม. เขต 38 

2 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการ
สะต็มศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

9-11 พฤษภาคม 2562 18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 

สสวท. ร่วมกับ 
สพฐ. 

3 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING 

15 พฤษถาคม 2562 6 อบรมออนไลน์ E-Learning สพฐ. 

4 ประชุมการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างข้อสอบ
วัดสมรรถนะการรู้เรื่องตามแนวทางการประเมิน 
PISA กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ PISA 2018 

20-24 มิถุนายน 2562 30 โรงแรมบางกอก พาเลส 
กรุงเทพมหานคร 

สพฐ. 

5 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เล้ียงจัด            
การเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM3 โครงการ 
“เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี 
(RMUTL-STEAM3) ” 

29 กรกฏาคม2562 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก  

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางผดุงเกียรติ  ปานแดง 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

6 การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD 
: e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ 
(Knowlede Deveiopment) การพัฒนากระบวน
ทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เมษายน-กรกฏาคม 
2562 

3 อบรมออนไลน ์ สำนักงาน กพ. 

7 การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD 
: e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ 
(Knowlede Deveiopment) กฏหมายและ
ระเบียบราชการวิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

เมษายน-กรกฏาคม 
2562 

3 อบรมออนไลน ์ สำนักงาน กพ. 

8 การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD 
: e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ 
(Knowlede Deveiopment) การบริหารอย่างมือ
อาชีพ วิชา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการ
แก้ปัญหา 

เมษายน-กรกฏาคม 
2562 

3 อบรมออนไลน ์ สำนักงาน กพ. 

9 หลักสูตร “ทุจริตไทย” หลักสูตรสำหรับข้าราชการ 12 สิงหาคม 2562 6 อบรมออนไลน์ E-Learning เครือข่ายสุจริตไทย 
 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางผดุงเกียรติ  ปานแดง 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

10 หลักสูตร “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการ
เรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

29 สิงหาคม 2562 22 อบรมออนไลน ์ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพร่วมกับมูลนิธิแพธ

ทูเฮลท์และสพฐ. 
11 การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู “เยาวชนยุค

ใหม ่เข้าใจ เข้าถึงสุขภาพ” 
3-5 กันยายน 2562 18 โรงแรมเวียงตาก อำเภอเมือง จังหวัด

ตาก 
จังหวัดตากร่วมกับ

สาธารณสุข จ.ตาก และ
ชมรม TP BE NUMBER 

ONE TAK 
12 การอบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลกรในสถานศึกษา 

 20 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาบุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

25 พฤศจิกายน 2562 6 โรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัด
แพร่ 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

14 ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ
ระดับชาตื O-NET ระดับช้ันมัธมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2562 

23 มกราคม 2563 6 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก สพม.38 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางผดุงเกียรติ  ปานแดง 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

15 การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD 
: e-Learning) หมวดการพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา “การ
ใช้ Microsoft Excell เพื่อการบริหารข้อมูล” 

20 กุมภาพันธ์ 2563 3 อบรมออนไลน์ E-Learning สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

16 การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD 
: e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ 
(Knowlede Deveiopment) การบริหารอย่างมือ
อาชีพ วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ 

24 กุมภาพันธ์ 2563 3 อบรมออนไลน์ E-Learning สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

17 การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD 
: e-Learning) หมวดการพัฒนาศักยภาพ
สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์วิชา “การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การทำงาน” 

25 กุมภาพันธ์ 2563 3 อบรมออนไลน์ E-Learning สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

18 การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD 
: e-Learning) หมวดพัฒนาทักษะ(Skill 
Development) ทักษะทางการคิด วิชา “ทักษะ
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา” 

27 กุมภาพันธ์ 2563 3 อบรมออนไลน์ E-Learning สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางผดุงเกียรติ  ปานแดง 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

19 การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD 
: e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ การ
บริหารอย่างมืออาชีพ วิชา “การปรับปรุงการ
ทำงาน” 

29 กุมภาพันธ์ 2563 3 อบรมออนไลน์ E-Learning สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

20 การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD 
: e-Learning) หมวดพัฒนาทักษะ(Skill 
Development) ทักษะทางการคิด วิชา “การคิด
เพื่อประสิทธิผลของงาน” 

4 มีนาคม 2563 3 อบรมออนไลน์ E-Learning สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 20 คร้ัง จำนวน 27 วัน รวมเป็น 175 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นาย ไพฑูรย์  จันทร์ศิลานุรักษ์ 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา รุ่นท่ี1 

30 พฤษภาคม 2562 8 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 

2 อบรมพลังงานสะอาด 25 มิถุนายน 2562 8 บ.อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล พลังงาน จ.ตาก 
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “มอบความห่วงใย 

นำความปลอดภัยสู่นักเรียน” 
18 มิถุนายน 2562 8 เข่ือนภูมิพล จ.ตาก เข่ือนภูมิพล จ.ตาก 

4 การสัมมนาผู้บังคับ บัญชาลูกเสือ 9  สิงหาคม 2562 8 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อ.ศรีสำโรง 
จ.สุโขทัย  

สพม.38 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 4 คร้ัง จำนวน 4 วัน รวมเป็น 32 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ประชุมตามโครงการสนทนาประสาครู “ก้าวทัน
กฏหมายและวินัย สู่ Thailand 4.0”  

9 พฤษภาคม 2562 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 

ศธจ. ตาก 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์
ข่าวการศึกษาในยุคดิจิทัล” 

10-11 พฤษภาคม 2562 16 วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท จังหวัดตาก สพม.38 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ 2562 

18 สิงหาคม 2562 8 ห้องประชุมเขาหลวง สพม.38  
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 3 คร้ัง จำนวน 4 วัน รวมเป็น 32 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นายจำเนียร  เนียมจันทร์ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ประชุมปฏิบัติการขับเคล่ือนการนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

30 เมษายน 2562 8 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก สพม. 38 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

30 พฤษภาคม 2562 8 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก สพม. 38 

3 การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไป
ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 

25-26 กรกฏาคม 2562 16 โรงแรมศรีวิไล บริษัทกสท 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Admin แข่งขันระดับเขต
พื้นท่ี จังหวัดตาก 

26 สิงหาคม 2562 8 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนตากพิทยาคม 
จังหวัดตาก 

5 ประชุมผ่าน Tele Conference 15 พฤศจิกายน 2562 3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพฐ. 
6 ประชุมผ่าน Tele Conference 19 พฤศจิกายน 2562 3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพฐ. 
7 อบรมเชิงวิชาการ 30 พฤศจิกายน 2562 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 7 คร้ัง จำนวน 8 วัน รวมเป็น 54 ชั่วโมง 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางสาวสุพรรณี  พิริยาธาดานนท ์

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 17-20 พฤษภาคม 2562 28 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพฐ. 
2 อบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 1 กันยายน 2562 8 สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดตาก 
3 อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย

โปรแกรม KIDBRITHE 
9 สิงหาคม 2562 8 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก สพม. เขต 38 

4 อบรมหลักสูตรหารบริหารงานพัสดุให้เกิด
ประสิทธิภาพสำหรับสถานศึกษา 

19-20 มีนาคม 2563 16 โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย สพม. เขต 38 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 4 คร้ัง จำนวน 7 วัน รวมเป็น 60 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางสาวรัชนก  จินะตา 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านทาง 
DLTV,ETV และ OBEC Chanel ระดับมัธยม
ศึกษษตอนต้น 

9-11 พฤษภาคม 2562 24 ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา 
(Stem Education) สพฐ. 254 

สพฐ. 

2 อบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญครู
ชำนาญการพิเศษ รุ่นท่ี 4/2562 

17-20 มิถุนายน 2562 24 มหาวิทยาลัยนเรศวร สพม.38 

3 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เล้ียงจัด            
การเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM3 โครงการ 
“เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี 
(RMUTL-STEAM3) ” 

29 กรกฏาคม2562 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก  

4 พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเรื่อง
การเรียนการสอนทางวิชาชีพระหว่างโรงเรียนและ
สถานประกอบการ 

27 สิงหาคม 2562 8 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยการอาชีพ           
บ้านตาก 

5 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

16 กันยายน 2562 4 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. 38 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2562 

ของ นางสาวรัชนก  จินะตา 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน
สุจริต เพื่อรองรับการประเมิน ITA Online ของ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

20 กันยายน 2562 8 สพม. 38 สพม. 38  

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 6 คร้ัง จำนวน 10 วัน รวมเป็น 76 ชั่วโมง 

 


