
รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ปีการศึกษา 2564 

ของ นายพิทยา  รอดสุนทรา 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 
Digital Literacy 

12 กรกฎาคม 2564 0.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล 

2 การอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ การใช้ข้อมือ
อิเล็คทรอนิคส์ 

13 กรกฎาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สนง.คุมประพฤติ จ.ตาก 

3 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย 6 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ. โครงการตลาดนัด 
การเรียนรู้ออนไลน ์

วังจันทร์เกษม 
4 ประชุมอบรมทบทวนการดำเนินงานของ

คณะกรรมการ พสน. ตาก 
24 สิงหาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ กศจ. ตาก 

5 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ 
การเรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next 
Education 

27 สิงหาคม 2564 6.5 อบรมออนไลน ์ สพฐ. โครงการตลาดนัด 
การเรียนรู้ออนไลน์           

 วังจันทร์เกษม 
6 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคต

การศึกษาไทย 
31 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ. โครงการตลาดนัด     

การเรียนรู้ออนไลน์            
วังจันทร์เกษม 

7 ศึกษาส่ือสารผ่านบทเพลง 6 กันยายน 2564 6.5 อบรมออนไลน ์ สพฐ. โครงการตลาดนัด 
การเรียนรู้ออนไลน์           

วังจันทร์เกษม 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

8 ศึกษาส่ือสารผ่านบทเพลง 6 กันยายน 2564 6.5 อบรมออนไลน ์ สพฐ. โครงการตลาดนัด          
การเรียนรู้ออนไลน์           

วังจันทร์เกษม 
9 การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนและการปฏิบัติ

หน้าท่ีของครู 
3 ตุลาคม 2564 6 อบรมออนไลน ์ โรงเรียนผดุงปัญญาร่วมกับ 

สพม.ตาก 
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                          
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา”  

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

11 การอบรมพัฒนาสมาชิกเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทย
ฐานะแบบ PA 

7 พฤศจิกายน 2564 6 โรงเรียนตากพิทยาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  

จังหวัดตาก 
12 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

13 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 13 คร้ัง จำนวน 13 วัน รวมเป็น 73 ชั่วโมง 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปกีารศึกษา 2564 

ของ นางธนิตตา รอดสุนทรา 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 
Digital Literacy 

12 กรกฎาคม 2564 0.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล 

2 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย 6 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ. โครงการตลาดนัด
การเรียนรู้ออนไลน์            

วังจันทร์เกษม 
3 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์          

การเรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Education 
27 สิงหาคม 2564 6.5 อบรมออนไลน ์ สพฐ. โครงการตลาดนัด

การเรียนรู้ออนไลน์            
วังจันทร์เกษม 

4 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคต
การศึกษาไทย 

31 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ. โครงการตลาดนัด
การเรียนรู้ออนไลน์           

วังจันทร์เกษม 
5 ศึกษาส่ือสารผ่านบทเพลง 6 กันยายน 2564 6.5 อบรมออนไลน ์ สพฐ. โครงการตลาดนัด

การเรียนรู้ออนไลน์           
วังจันทร์เกษม 

6 Active Learning 6 กันยายน 2564 6.5 อบรมออนไลน ์ สพฐ. โครงการตลาดนัด
การเรียนรู้ออนไลน์           

วังจันทร์เกษม 
 
 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

7 การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนและการปฏิบัติ
หน้าท่ีของครู 

3 ตุลาคม 2564 6 อบรมออนไลน ์ โรงเรียนผดุงปัญญา 
ร่วมกับ สพม.ตาก 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม 
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564, ว23/2564 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

9 การอบรมพัฒนาสมาชิกเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ
แบบ PA 

7 พฤศจิกายน 2564 6 โรงเรียนตากพิทยาคม สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ            
จังหวัดต่าก 

10 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 11 คร้ัง จำนวน 11 วัน รวมเป็น 62 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ปีการศึกษา 2564 

ของ นายช่วงศิลป์  บัวสอน 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียนความรู้
พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 

10 กรกฎาคม 2564 1 ออนไลน ์ TDGA 

2 อบรมระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน              
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10 กรกฎาคม 2564 2.30 ออนไลน ์ TDGA 

3 อบรมระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน Digital 
Literacy 

26 กรกฎาคม 2564 0.30 ออนไลน ์ TDGA 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร
ท่ี 2 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอด                 
ทางสังคม 

10 สิงหาคม 2564 3 ออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร
ท่ี 7 เรื่อง นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย 

31 สิงหาคม 2564 3 ออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

6 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
สำหรับครู ม.4-6 

25-27 กันยายน 2564 20 ออนไลน ์ สสวท. 

7 การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนและการปฏิบัติ
หน้าท่ีของครู 

3 ตุลาคม 2564 6 อบรมออนไลน ์ โรงเรียนผดุงปัญญา ร่วมกับ 
สพม.ตาก 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                          
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา”  

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

9 การอบรมพัฒนาสมาชิกเพื่อขอมีหรือ 
เล่ือนวิทยฐานะแบบ PA 

7 พฤศจิกายน 2564 6 โรงเรียนตากพิทยาคม สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ            
จังหวัดตาก 

10 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมท่ี 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็น
เลิศทางกีฬา 

10 มีนาคม 2565 4 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 12  คร้ัง จำนวน 14 วัน รวมเป็น 70 ชั่วโมง 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ปีการศึกษา 2564 

ของ นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 กรกฎาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ TDGA 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                          
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา”  

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

4 การป้องกันและยุติการล้อแกล้งรังแกกันในโรงเรียน
และการรังแกกันในโลกไซเบอร์ 

21 มกราคม 2565 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม                     
การบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 5 คร้ัง จำนวน 3 วัน รวมเป็น 40 ชั่วโมง 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นางกาญจนา  เพ็งสิน 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
สังกัด ศธ. 

11 พฤษภาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

2 นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในยุค
ใหม่และความห่วงใยถึงครูท่ัวประเทศ 

12 พฤษภาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

3 “How to จิตวิทยาสำหรับเด็ก” 12 พฤษภาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
4 ปลุกพลังครูสู่ซุปตาร์ในใจเด็ก 12 พฤษภาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
5 เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 12 พฤษภาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
6 เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในยุคโควิด 13 พฤษภาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
7 บรรยากาศ ฟินฟิน สไตล์ฟินแลนด์ 13 พฤษภาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
8 การเรียนรู้นอกห้องเรียน 13 พฤษภาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
9 School Bright นวัตกรรมระบบบริหาร

สถานศึกษาครบวงจร ศตวรรษท่ี 21 
14 พฤษภาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

10 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง               
ยืดเส้นยืดสาย ร่างกายแข็งแรง 

2-8 สิงหาคม 2564 20 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

12 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินในอนาคต 20 สิงหาคม 2564 4 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

13 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย 14 กันยายน 2564 4 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
14 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของ   

เช้ือไวรัสโคโรน่าโควิด 19 
26 กันยายน 2564 4 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม กลุ่มสาระสังคมฯ 

15 การอบรมการใช้ google classroom เบ้ืองต้น 15 กันยายน 2564 4 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม กลุ่มสาระสังคมฯ 
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                   
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา”  

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

17 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564,                   
ว10/2564   

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

18 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม                 
การบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 18  คร้ัง   จำนวน 20 วัน  รวมเป็น 93 ชั่วโมง 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นายฤชากร  เพ็งสว่าง 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

2 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของ 
เช้ือไวรัสโคโรน่าโควิด 19 

26 กันยายน 2564 4 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม กลุ่มสาระสังคมฯ 

3 การอบรมการใช้ google classroom เบ้ืองต้น 15 กันยายน 2564 4 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม กลุ่มสาระสังคมฯ 
 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 3 คร้ัง จำนวน 4 วัน รวมเป็น 23 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นางจันทร์คำ  ปินตาใส 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น (Computer 
Literacy) 

10 กรกฎาคม 2564 10 ออนไลน ์ สพฐ. 

2 เข้าร่วมรับฟังปรับกลยุทธิ์การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ์

13 สิงหาคม 2564 8 ออนไลน ์ DLTV 

3 การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนและการปฏิบัติ
หน้าท่ีของครู 

3 ตุลาคม 2564 6 ออนไลน ์ รร.ผดุงปัญญา ร่วมกับ  
สพม.ตาก 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                           
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา” 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

5 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 5 คร้ัง จำนวน 5 วัน  รวมเป็น  40  ชั่วโมง 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นางทัศนีย์  สุธัมโม 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล 24 เมษายน 2564 7 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 นโยบายแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่

และความห่วงใยถึงครูท่ัวประเทศ 
12 พฤษภาคม 2564 1.30 อบรมออนไลน ์

สพฐ. 

3 How to จิตวิทยาเด็ก 12 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
4 เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในยุคโควิด 13 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
5 สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์ 13 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
6 สร้างเด็กไทยให้เป็น Global Citzen 13 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
7 จินตคณิต ครูทุกคนทำได้ 14 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
8 เผยเคล็ดลับสอนดนตรีด้วยวิธีออนไลน์ 14 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
9 เสน่ห์ภาษากายผ่านเลนส์ 17 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
10 แนวทางการศึกษายุคใหม่กับเบรนคลาวด์ 17 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
11 การสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อย 18 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
12 ความสำเร็จสร้างได้ด้วยบุคลิก 19 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
13 เคล็ดลับสมองเพื่อปลดล็อกการเรียนรู้ในโลก            

ยุคปัจจุบัน 
20 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

14 สร้าง Brand สร้างช่ือเป็นดาว Tiktok 21 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
15 เปิดโลกการบิน โดรนและอวกาศ 24 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

 
 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

16 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                   
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

17 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564,                 
ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

18 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม                
การบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 18 คร้ัง  จำนวน 14 วัน รวมเป็น 46 ชั่วโมง 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2564 

ของ นางกรรณิการ์  รัตนภูมิ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 วิทยาการคำนวณ ม.ปลาย 1-5 มิถุนายน 2564 20 อบรมออนไลน ์ สสวท. 
2 โครงการ CEFR : An Effective way for 

empowering language teachers 
6 พฤศจิกายน 2564 4 

อบรมออนไลน ์
วิทยาลัยนานาชาติวิทยาเขต

สุราษฏร์ธานี 
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                     
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา” 

7 ตุลาคม 2564 8 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564,                       
ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม                   
การบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 5 คร้ัง  จำนวน 9 วัน รวมเป็น 48 ชั่วโมง 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นางสาวนิตยา  วนากรคงลาภ 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 คำสุภาพ 21 มิถุนายน 2564 1 ออนไลน ์ โรงเรียนวัดลาดชะโด 
2 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 26 มิถุนายน 2564 1 ออนไลน ์ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 
3 ไวยกรณ์ภาษาจีน 9 กรกฎาคม 2564 1 ออนไลน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
4 Digital Literacy 9 กรกฎาคม 2564 0.5 ออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐด้านดิจิทัล 
5 ภาษาจีนพื้นฐาน 27 สิงหาคม 2564 1 ออนไลน ์ โรงเรียนขาณุวิทยา 
6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์
สพฐ. 

7 ความรู้คำศัพท์ YCT1 7 กันยายน 2564 1 ออนไลน ์ เทียนฉายบ้านภาษา 
8 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 15 กันยายน 2564 1 ออนไลน ์ แพลตฟอร์มเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรม 
 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 8 คร้ัง  จำนวน   วัน รวมเป็น 26.5 ชั่วโมง 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริญา  บุญมา 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 เข้าร่วมประชุมโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

2 เมษายน 2564 7 กศจ.ตาก กศจ.ตาก 

2 New Normal life and Digital Quotient 18 เมษายน 2564 2 ออนไลน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 อบรมหลักสูตรความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
7 กรกฎาคม 2564 2.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐด้วยดิจิทัล 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด                    

การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์
สพฐ. 

5 การป้องกันและการยุติการล้อแกล้งรังแกกันใน
โรงเรียนและการรงัแกกันในโลกไซเบอร์ 

21 มกราคม 2565 9 อบรมออนไลน ์
สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                     
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม                  
การบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

8 กิจกรรมการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมส่ือ
การเรียนการสอนภาษาพม่า 

19-20 กุมภาพันธ์ 2565 12 อบรมออนไลน ์
มรภ.กำแพงเพชรแม่สอด 

9 วิทยากรกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมภาษาเมียนมาระหว่าง
สถานศึกษาในสังกัด สพม.ตาก และ Myanmar 
International Academy (MIA) 

17 กุมภาพันธ์ 2565 7 โรงเรียนผดุงปัญญา 
สพม.ตาก และศูนย์ภาษา

เมียนมา โรงเรียนผดุงปัญญา 

10 การประกวดนวัตกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning 

25 กุมภาพันธ์ 2565 4 ออนไลน ์
สพม.ตาก 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 10 คร้ัง จำนวน 13 วัน รวมเป็น 72 ชั่วโมง 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นางกัลยา  ธีระเชีย 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศ
ไทย หลักสูตรการลดความปลอดภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

16-18 เมษายน 2564 20 อบรมออนไลน ์ สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิ                  
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

2 การอบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่และความฉลาด
ทางดิจิตัล 

20 เมษายน 2564 8 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 ประชุมสัมมนาออนไลน์ Green Learning 
Society โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 
2564 

11 มิถุนายน 2564 6 อบรมออนไลน ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

4 ประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวง
กำหนดพสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุท่ีรัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2)              
พ.ศ. 2563 

23 มิถุนายน 2564 8 อบรมออนไลน ์ คลังจังหวัดตากร่วมกับ
สพม.ตาก 

5 อบรมหลักสูตรระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียน Digital Literacy 

7 กรกฏาคม 2564 0.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้วยดิจิทัล 

6 อบรมหลักสูตรความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

7 กรกฏาคม 2564 2.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้วยดิจิทัล 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด              
การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์
สพฐ. 

8 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การยืดเส้น
ยืดสายร่างกายแข็งแรง 

15,29,31 สิงหาคม 64 20 อบรมออนไลน ์
สพฐ. 

9 การประชุมแนวท่างการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบราราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

7 กันยายน 2564 8 อบรมออนไลน ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 
17 จังหวัดพิษณุโลก 

10 การเตรียมความพร้อมการดำเนินตามหลักเกณฑ์ 
ว9/2564, ว23/2564 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

11 การอบรมพัฒนาสมาชิกเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทย
ฐานะแบบ PA 

7 พฤศจิกายน 2564 6 โรงเรียนตากพิทยาคม สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดตาก 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

21-22 มีนาคม 2564 14 ออนไลน ์ สมาคมนักบริหารพัสดุ 
แห่งประเทศไทย 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 12 คร้ัง จำนวน 18 วัน รวมเป็น 124 ชั่วโมง 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นางสาววิภาวรรณ  คำมงคล 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ประชุมสัมมนาออนไลน์ Green Learning Society 
โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2564 

11 มิถุนายน 2564 3 อบรมออนไลน ์ กฟผ. 

2 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ยืดเส้นยืดสาย
ร่างกายแข็งแรง 

1ก.ค.- 31 ส.ค. 2564 20 อบรมออนไลน ์ สสวท. 

3 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์
กายภาพ: เคมี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน 

1ก.ค.- 31 ส.ค. 2564 20 อบรมออนไลน ์ สสวท. 

4 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 
Digital Literacy 

7 กรกฎาคม 2564 0.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล 

5 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7 กรกฎาคม 2564 2.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล 

6 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน
การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคง                    
ทางไซเบอร์ 

3 สิงหาคม 2564 1.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล 

7 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 

8 สิงหาคม 2564 1.0 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

8 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน
การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ 

8 สิงหาคม 2564 3.15 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล 

9 ร่วมสัมมนาออนไลน์ PIM Education 
Relationship Program หัวข้อ “พีไอเอ็ม              
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เปิดประตู
การศึกษาจากวิกฤตโควิด 19” 

14 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน ์

10 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

11 การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน ์
เนื่องในวันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

19 สิงหาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ วิทยาลัยการอาชีพ          
วังไกลกังวล 2 

12 ทดสอบวัดความรู้รอบตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                  
ประจำปีการศึกษา 2564 

23 สิงหาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

13 อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างคลิป
การสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย CANVA 

28 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ กศจ.ขอนแก่น 

14 อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง
เว็บไซต์การเรียนการสอนด้วย Google site 

29 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ กศจ.ขอนแก่น 

15 อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google form 4 กันยายน 2564 3 อบรมออนไลน ์ กศจ.ขอนแก่น 
16 การสร้างระบบเรียนออนไลน์แบบกำหนดหน่วย   

การเรียนรู้ด้วย facebook 
11 กันยายน 2564 3 อบรมออนไลน ์ กศจ.ขอนแก่น 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

17 เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจาก
โรงเรียนจุฬารัตน์อินเตอร์เฮลท์ 

13 กันยายน 2564 1 ออนไลน ์ โรงเรียนจุฬารัตน์อินเตอร์
เฮลท์  จ.สมุทรปราการ 

18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                        
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา” 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

19 การอบรมพัฒนาสมาชิกเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทย
ฐานะแบบ PA 

7 พฤศจิกายน 2564 6 โรงเรียนตากพิทยาคม สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดตาก 

20 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

21 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

22 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ 
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมท่ี 1 
คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน 

3 มีนาคม 2565 4 ออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

23 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ 
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมท่ี 2  
การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา 

10 มีนาคม 2565 4 ออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

24 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ 
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมท่ี 3  
เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัด 

17 มีนาคม 2565 4 ออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 24 คร้ัง จำนวน 27 วัน รวมเป็น  130 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ปีการศึกษา 2564 

ของ นางอังคณา  ตามกูล 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด                 
การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 ออนไลน ์ สพฐ. 

2 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางใน
ชีวิตประจำวัน 

31 สิงหาคม 2564 20 ออนไลน ์ สสวท. 

3 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค 
Next Normal Education Reimagined 

27 สิงหาคม 2564 7 ออนไลน ์ วังจันทรเกษม 

4 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคต
การศึกษาไทย 

31 สิงหาคม 2564 4 ออนไลน ์ วังจันทรเกษม 

5 Active Learning 10 กันยายน 2564 7 ออนไลน ์ วังจันทรเกษม 
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                      
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
 
 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

7 การอบรมพัฒนาสมาชิกเพื่อขอมีหรือ                         
เล่ือนวิทยฐานะแบบ PA 

7 พฤศจิกายน 2564 6 โรงเรียนตากพิทยาคม สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ            
จังหวัดต่าก 

8 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม                    
การบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 9 คร้ัง จำนวน 10 วัน รวมเป็น 83 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นายอิสรพงษ์  ใจคนอง 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

7 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

2 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนโครงการบริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

7 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

3 PLC : Professional Learning Community สำหรับ
ครู โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

8 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

4 ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ 
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

8 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
6 การจัดทำสารสนเทศและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

9 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

7 คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู โครงการบริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

9 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

8 ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal 
Life and Digital Quotient) 

9 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 ผ่านการทดสอบบทเรียนออนไลน์หลักสูตรหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 

19 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 

10 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัด            
การเรียนการสอนยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอน
ออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

19 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการ
วิจัยส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม

การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 อบรมออนไลน์ OBEC 2021Webinar                    
“การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม่ : มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การจัด
กิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและ
การวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน ์

20 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการ
วิจัยส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม

การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar                      
“การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม่ : มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยส่ือวิดีโอออนไลน์และห้องเรียน
กลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการ
วิจัยส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม

การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

13 อบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน Digital 
Literacy 

1 กรกฎาคม 2564 0.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัลภายใต้การดำเนินงาน

ของสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล(องค์การมหาชน) 

14 อบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน               
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ(Understanding and Using Ditital 
Technology) 

3 กรกฎาคม 2564 2.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัลภายใต้การดำเนินงาน

ของสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล(องค์การมหาชน) 

15 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร                      
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งการเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทาง  การศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(PERFORMANCE AGREEMENT) 

1 สิงหาคม 2564 6 อบรมออนไลน ์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 

16 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและ        
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน               
ยุคดิจิทัล (ออนไลน์) เรื่อง การพัฒนาทักษะและเทคนิค
การสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

9 สิงหาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

17 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15-16  สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ สพฐ 

 

 



 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

18 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง                     
การเล่ือนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PERFORMANCE AGREEMENT : PA ) 

17  สิงหาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพป. แพร่ เขต 1 

19 ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการผลงาน นวัตกรรม 
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ออนไลน์ “พฒันาเยาวชนภูมิภาค
ให้ก้าวไกล ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ” 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำปี 2564 

18 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย        

ราชภัฎกำแพงเพชร 

20 การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพฒันา
ทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัด การเรียนการสอน
ออนไลน์ หลักสูตรสอบออนไลน์ด้วย socrative 

19 สิงหาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย        

ราชภัฎนครสวรรค์ 
21 อบรมออนไลน์หลักสูตร   “การพัฒนางานระบบ PA 

(ว.9/2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและ         
วิทยฐานะครู (ว.3/2564)” 

19 สิงหาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ บริษัทอักษรเอ็ดดูเคช่ัน จำกัด 
(มหาชน) 

22 ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา 
ประจำปี 2564(KSP Webinar 2021) เรื่อง 
“Education Transformation in the Post-COVID 
Era : การศึกษาท่ีผันเปล่ียนในโลกหลังโควิด” 

21-22 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

23 เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ 
ครั้งท่ี 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปล่ียน 
สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาการศึกษาไทย” 

26-27 สิงหาคม 2564 14 อบรมออนไลน ์ สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

24 อบรมหลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ยืดเส้น
ยืดสาย ร่างกายแข็งแรง Online Training for 
Middle School Science Teachers: Workout for 
Better Life 

15ก.ย.-31 ส.ค. 64 20 อบรมออนไลน ์ สสวท. 

25 การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพฒันา
ทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ หลักสูตร “ห้องเรียนยุคใหม่ Classtime ” 

2 กันยายน 2564 7 อบรมออนไลน ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ 

26 การพัฒนาทักษะการออกแบบภาพและส่ือด้วย
โปรแกรม Canva 

2 กันยายน 2564 4 อบรมออนไลน ์ รร.ประสาทวิทยาคาร              
สพม.สุรินทร์ 

27 การประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบศึกษาธิการภาค 17 

7 กันยายน 2564 6 อบรมออนไลน ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 

 

28 การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพฒันา
ทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ หลักสูตร “Liveworksheets สร้างใบงาน
ออนไลน์” 

9 กันยายน 2564 7 อบรมออนไลน ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย         

ราชภัฎนครสวรรค์ 

29 อบรมหลักสูตร NEXT Normal Education 
Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 

10 กันยายน 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ และบริษัทไมโครซอฟท์
ประเทศไทยจำกัด 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

30 อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและ
การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT 
Normal 

11 กันยายน 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ และบริษัทไมโครซอฟท์
ประเทศไทยจำกัด 

31 การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนและการปฏิบัติหน้าท่ี
ของครู 

3 ตุลาคม 2564 6 โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนผดุงปัญญาร่วมกับ สพม 
ตาก 

32 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม                      
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์  ว9/2564, ว23/2564 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

33 การอบรมพัฒนาสมาชิกเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ
แบบ PA 

7 พฤศจิกายน2564 6 
 

โรงเรียนตากพิทยาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด

ตาก 
34 อบรมโครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนานวัตกรรมและ

จัดทำข้อตกลง (MOU) ด้วยรูปแบบ ACTIVE 
LEARNING 

7 ธันวาคม 2565 6 โรงเรียนผดุงปัญญา 

 
โรงเรียนผดุงปัญญา 

ร่วมกับ สพม ตาก 

35 อบรมออนไลน์การใช้โปรแกรม PADLET 
 
 

20 มกราคม 2565 3 ออนไลน ์ สพม. ตาก 

36 การพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของ             
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว9/2564,          
ว10/2564 

23 มกราคม2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

37 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

38 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning  ผ่านระบบออนไลน์ 
กิจกรรมท่ี 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน 

3 มีนาคม 2565 3 ออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

39 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติกาเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ 
กิจกรรมท่ี 3  เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัด 

17 มีนาคม 2565 3 ออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 39 คร้ัง จำนวน 44 วัน รวมเป็น 269 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นางอุทัยวรรณ ภู่คง 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล 24 เมษายน 2564 6 อบรมออนไลน ์ กศน. จ.สมุทรสาคร 
2 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 

Digital Liiteracy 
9 กรกฎาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนา

บุคลากรภาครัฐด้าน
ดิจิทัล 

3 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 17 กรกฎาคม 2564 4 อบรมออนไลน ์ โรงเรียนแกน่นคร
วิทยาลัย 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด                
การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 ออนไลน ์ สพฐ. 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน  4 คร้ัง จำนวน 5 วัน รวมเป็น  27 ชั่วโมง 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นางสาวเพ็ญพิชชา  ใจยอด 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 วิถีไทย วิถีใหม่ New Normal 16 มกรคม 2565 1 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
2 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกรคม 2565 1 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 

3 โครงการส่งเสริมศึกษาและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้                      
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางประกันคุณภาพ
ภายนอกภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 

19 มกรคม 2565 1 อบรมออนไลน ์ สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 

4 วันครู 2565 16-22 มกรคม 2565 1 อบรมออนไลน ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

5 การป้องกันและการยุติการล้อแกล้งรังแกกันในโลก
ไซเบอร ์

21 มกรคม 2565 9 อบรมออนไลน ์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกับ

มูลนิธิรักษ์ไทย 
6 การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษท่ี 21 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
Covid19 

21 มกรคม 2565 1 อบรมออนไลน ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

เมืองแพร ่



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

7 การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู 

23 มกรคม 2565 1 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยมหากุฏราช
วิทยาลัย 

8 พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 23 มกรคม 2565 1 อบรมออนไลน ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
9 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

11 การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safely 
Platform) 

15 กุมภาพันธ์  1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน  11 คร้ัง   จำนวน 11 วัน รวมเป็น  33 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด                
การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 ออนไลน ์ สพฐ. 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                          
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา”  

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

3 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชา 
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Online Training 
for High School Mathematics Teachers : 
Mathematics in Daily Life  

 ตุลาคม 2564 20 ออนไลน ์ สสวท. 

4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

6 แนะนำการใช้หนังสือเรียนและส่ือประกอบการ
จัดการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ม.1 

29 มกราคม 2564 3 ออนไลน ์ องค์การค้า สกสค. และ 
สสวท. 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

7 ลำดับและอนุกรมวิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 19 กุมภาพันธ์ 2564 3 ออนไลน ์ องค์การค้า สกสค. และ 
สสวท. 

8 แคลคูลัส วิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 19 กุมภาพันธ์ 2564 3 ออนไลน ์ องค์การค้า สกสค. และ 
สสวท. 

9 เข้าร่วมประชุม International Women’s Day 
2022 

8 มีนาคม 2564 3 ออนไลน ์ สมาคมผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศ
ไทย 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 9 คร้ัง จำนวน 10 วัน รวมเป็น 56 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นางผดุงเกียรติ  ปานแดง 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การเรียนออนไลน์หลักสูตร “ชีวิตวิถีใหม่และ
ความฉลาดทางดิจิทัล” (New Normal Life 
and Digital Quotient) 

9 เมษายน 2564 6 อบรมออนไลน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 การอบรมออนไลน์หลักสูตร เรื่อง การจัด              
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

12 เมษายน 2564 6 อบรมออนไลน ์ สพป.สกลนคร เขต 3 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

26-28 เมษายน 2564 20 อบรมออนไลน ์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กำแพงเพชร 

4 การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

8 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 

5 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู”                 
ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดและ
ประเมินผลสำหรับการเรียนออนไลน์ 

20 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

6 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar          
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวข้อ 
การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยส่ือวิดีโอ
ออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบ          
มีปฏิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

7 การอบรมออนไลน์หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้           
เท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้ส่ือ
อย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ด้วยการเรียน 
การสอนออนไลน์ระบบเปิด CHULA MOOC          
รอบท่ี 2 

30 มิถุนายน 2564 7 อบรมออนไลน ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

8 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 
“ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

5 กรกฎาคม 2564 2.30 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐด้าน

ดิจิทัล 
9 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 

“การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคง              
ทางไซเบอร์” 

6 กรกฎาคม 2564 1.30 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐด้าน

ดิจิทัล 
10 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 

“ Digital Literacy” 
8 กรกฎาคม 2564 0.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนา

บุคลากรภาครัฐด้าน
ดิจิทัล 

11 การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 
“การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ” 

12 กรกฎาคม 2564 3.15 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐด้าน

ดิจิทัล 



 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

12 เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพ         
ครูไทย (ส.อ.ท.) ประเภทบุคคล 

15 กรกฎาคม 2564 2 ออนไลน ์ สมาพันธ์องค์กร
วิชาชีพครูไทย                   

(ส.อ.ท.) 
13 การอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งการเล่ือนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMENT 
AGREEMENT) 

1 สิงหาคม 2564 6 ออนไลน ์ สพม. 
กรุงเทพมหานคร  

เขต 1 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด             
การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 ออนไลน ์ สพฐ. 

15 การอบรมออนไลน์ พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลกรทางการศึกษาตามข้อตกลงใน               
การพัฒนางาน (PERFORMENT AGREEMENT) 

18 สิงหาคม 2564 7 ออนไลน ์ สพป. แพร่ เขต 1 

16 การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร                 
การสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอน               
อย่างง่ายด้วย CANVA 

28 สิงหาคม 2564 3 ออนไลน ์ สพม. ขอนแก่น  

 



 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

17 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง  
ส่งได้สบายกระเป๋า Online Training for Middle 
School Mathematics Teacher : Delivery 
with tiny cost 

1 กันยายน 2564 20 อบรมออนไลน ์ สสวท. 

18 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Online Training 
for High School Mathematics Teacher : 
Mathematics in Daily Life 

1 กันยายน 2564 20 อบรมออนไลน ์ สสวท. 

19 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา : วิวัฒนาการการเมืองกับ
การศึกษาไทย 

6 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทร์เกษม 

20 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา : คุณธรรม จริยธรรมเด็ก 
ทางรอดของสังคม 

10 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทร์เกษม 

21 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา : โครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการเส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดิน
ไปทิศทางใด 

13 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทร์เกษม 

 



 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

22 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา : แง่มุมประวัติศาสตร์สู่ 
การก้าวเดินไปในอนาคต 

20 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช

ภัฎจันทร์เกษม 
23 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา : การออกแบบการเรียนรู้
เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาใน
ยุค Next Normal Education Reimagined 

27 สิงหาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช

ภัฎจันทร์เกษม 

24 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา : Education Innovation 
นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย 

31 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช

ภัฎจันทร์เกษม 
25 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา : การส่ือสารผ่านบทเพลง 
7 กันยายน 2564 3 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฎจันทร์เกษม 

26 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา : Active Learning 

10 กันยายน 2564 7 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช

ภัฎจันทร์เกษม 
27 การสร้างส่ือความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์ม

การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 
365 
 
 

2 ตุลาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับบริษัท
ไมโครซอฟท์(ประเทศ

ไทยจำกัด) 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

28 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                      
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากร                
ทางการศึกษา” 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

29 การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอน
รูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย 

9 ตุลาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับ บริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด 
30 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร                

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งการเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง 

10 ตุลาคม 2564 6 อบรมออนไลน ์ สพม.กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 

31 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน
กระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps 

7 ธันวาคม 2564 7 โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว) 

32 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร               
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งการเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะเช่ียวชาญและเช่ียวชาญพิเศษ                        
(สายครูผู้สอน)” 

15 มกราคม 2565 6 อบรมออนไลน ์ สพม.กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 

33 การป้องกันการยุติการล้อแกล้งรังแกกันในโรงเรียน
และการรังแกกันในโลกไซเบอร์ 

20 มกราคม 2565 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับ 
มูลนิธิรักษ์ไทย 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

34 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

35 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม                   
การบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

36 การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา (MOE Safety Platform) 

15 กุมภาพันธ์ 7 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมท่ี 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็น
เลิศทางกีฬา 

10 มีนาคม 2565 3 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning เปิดโลกการศึกษา
ไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต 

17 มีนาคม 2565 3 อบรมออนไลน ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 37 คร้ัง จำนวน  38  วัน รวมเป็น 239 ชั่วโมง 45 นาที 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ปีการศึกษา 2564 

ของ นางสาวกฤติกา  ทิมแสน 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 สงกรานต์อดีตสู่ปัจจุบัน 16 เมษายน 2564 1 อบรมออนไลน ์ กศน. ตะพานหิน 
2 Covid-19 สายพันธุ์อังกฤษ 18 เมษายน 2564 1 อบรมออนไลน ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 

3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

26-28 เมษายน 2564 20 อบรมออนไลน ์ สสวท. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 
4 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 1 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ กศน. โกรกพระ 
5 การเรียนออนไลน์ในบทเรียนความเข้าใจและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
8 กรกฎาคม 2564 2.30 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐด้านดิจิทัล 
6 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 13 กรกฎาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ กศน. กุยบุรี 
7 งานวิจัยในช้ันเรียน 2 สิงหาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด               

การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

9 นวัตกรรมการศึกษา กล้าเปล่ียน สร้างสรรค์ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ครั้งท่ี 16 

26-27 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

10 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชา 
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้
สบายกระเป๋า 

1-31 สิงหาคม 2564 20 อบรมออนไลน ์ สสวท. 

11 การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 9 กันยายน 2564 2 อบรมออนไลน ์ GEG Suphanburi 
12 การทดสอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 10-12 กันยายน 

2564 
1 อบรมออนไลน ์ โรงเรียนพนมไพร            

วิทยาคาร 
13 จิตวิทยาพื้นฐาน 11 กันยายน 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพป.ยะลา เขต 2 
14 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 11 กันยายน 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพป.เลย เขต 1 
15 การใช้เครื่องมือเพื่อการทำงานภาครัฐ 12 กันยายน 2564 3.15 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 
 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 15 คร้ัง  รวมเป็น 73.45 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับ
โรงเรียน 

16 กรกฎาคม 2564 5 ออนไลน ์ สสวท. 

2 กลยุทธิ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุม
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal 

18 กันยายน 2564 5 ออนไลน ์ สำนักเทคโนโลยีเพื่อ              
การเรียนการสอน 

3 มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและ 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนรู ้

18 กันยายน 2564 5 ออนไลน ์ สำนักเทคโนโลยีเพื่อ              
การเรียนการสอน 

4 การเตรียมความพร้อมหลักเกณฑ์ ว9/2564,                        
ว23/2564 

9 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

5 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินวิทยฐานะ ว9/2564,                   
ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
7 ครูพี่เล้ียงค่ายเด็กรักษ์ไม้ตาก 4-7 มีนาคม 2565 28 อุทยานแห่งชาติ อบจ.ตาก 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 7 คร้ัง   จำนวน 9 วัน รวมเป็น 67 ชั่วโมง  

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นาย ไพฑูรย์  จันทร์ศิลานุรักษ์ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การเรียนออนไลน์ในบทเรียน Digital Literacy 2 กรกฎาคม 25564 0.5 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาภาครัฐ               
ด้านดิจิทัล 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

3 การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนและการปฏิบัติ
หน้าท่ีของครู 

3 ตุลาคม 2564 6 อบรมออนไลน ์ โรงเรียนผดุงปัญญา 
ร่วมกับ สพม.ตาก 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564, ว
23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

5 การอบรมพัฒนาสมาชิกเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทย
ฐานะแบบ PA 

7 พฤศจิกายน 2564 6 โรงเรียนตากพิทยาคม สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ            
จังหวัดต่าก 

6 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 7 คร้ัง จำนวน 8 วัน รวมเป็น 71 ชั่วโมง 30 นาที 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ปีการศึกษา 2564 

ของ นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด                
การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

2 การอบรมออนไลน์การพฒันาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงใน 
การพัฒนางาน(Performance Agreement PA) 

17 สิงหาคม 2564 8 อบรมออนไลน ์ สพป.แพร่ เขต 1 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564, ว
23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 5 คร้ัง จำนวน 6 วัน รวมเป็น 46 ชั่วโม 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)    ปีการศึกษา 2564 

ของ นายจำเนียร  เนียมจันทร์ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การอบรม “How to จิตวิทยาเด็ก”  12 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
2 อบรมเคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในยุค         

โควิด 
13 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

3 อบรม “School Bright นวัตกรรมระบบบริหาร
สถานศึกษาครบวงจรศตวรรษท่ี 21 ” 

14 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

4 อบรมแนวทางการศึกษายุคใหม่กับเบรนคลาสด์ 17 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
5 อบรม “วิทย์คิดสนุกกับครุบิ๊ก” 18 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
6 อบรม “ความสำเร็จสร้างได้ด้วยบุคลิก” 19 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
7 อบรม “เรียน Coding มิติใหม่ ทำอย่างไรให้ปัง” 20 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
8 อบรม “ความห่วงใยจากใจคุณหญิงกัลยา” 20 พฤษภาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 
9 Digital Literacy 11 กรกฎาคม 2564 0.30 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 
10 ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
30 กรกฎาคม 2564 2.30 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 
11 Uses of Hadoop in Big Data 31 กรกฎาคม 2564 1.15 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 
 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

12 ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล 31 กรกฎาคม 2564 1.30 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 

13 ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 

31 กรกฎาคม 2564 1.0 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 

14 การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI for 
Thai 

31 กรกฎาคม 2564 2.0 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 

15 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด               
การเรียนรู้รูปแบบออนไลน ์

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

16 หลักสูตรท่ี 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไป
อนาคต 

20  สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

17 การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนและการปฏิบัติ
หน้าท่ีของครู 

3 ตุลาคม 2564 6 อบรมออนไลน ์ โรงเรียนผดุงปัญญา ร่วมกับ 
สพม.ตาก 

18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                           
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา” 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

19 การอบรมพัฒนาสมาชิกเพื่อขอมีหรือ                       
เล่ือนวิทยฐานะแบบ PA 

7 พฤศจิกายน 2565 6 โรงเรียนตากพิทยาคม สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดตาก 

20 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 , ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

21 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

22 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมท่ี 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครู
สู่ผู้เรียน 

3 มีนาคม 2565 3 ออนไลน ์ สพฐ. 

23 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมท่ี 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็น
เลิศทางกีฬา 

10 มีนาคม 2565 3 ออนไลน ์ สพฐ. 

24 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมท่ี 3 เปิดโลกการศึกษา                       
ไร้ขีดจำกัด 

17 มีนาคม 2565 3 ออนไลน ์ สพฐ. 

 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 24 คร้ัง จำนวน 21 วัน รวมเป็น 89 ชั่วโมง 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ปีการศึกษา 2564 

ของ นางสาวสุพรรณี  พิริยาธาดานนท ์

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมหลักสูตรท่ี 3 : มุมมองใหม่ของการบริหาร
การจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ 
การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษ             
ท่ี 21 

18 กันยายน 2564 3 อบรมออนไลน ์ สพฐ.ร่วมกับบริษัท
ไมโครซอฟท์ ประเทศ

ไทยจำกัด 

2 อบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียนภาวะ
ผู้นำในยุคดิจิทัล 

12 กันยายน 2564 1.30 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด             
การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

4 อบรมครูสาระเทคโนโลยี(การออกแบบและ
เทคโนโลยี) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

31 กรกฎาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สสวท. 

5 อบรมเทคนิคการสร้าง Header ของ Google 
Forms ด้วย Canva 

4 กรกฎาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ Google for Education 

6 อบรม Google Classroom for new Normal 
Teaching 

4 กรกฎาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ Google for Education 

7 อบรมเทคนิคการออกแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วย 
Google site 

4 กรกฎาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ Google for Education 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

8 อบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ
ด้วย Google slides 

4 กรกฎาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ Google for Education 

9 อบรมการสร้างรายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์ด้วย 
Google data Studio 

4 กรกฎาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ Google for Education 

10 อบรมด้วยการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย 
Google forms 

4 กรกฎาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ Google for Education 

11 การทดสอบความรู้ความเข้าใจแบบออนไลน์ใน 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google 
classroom 

20 มิถุนายน 2564 7 อบรมออนไลน ์ GEG Sisaket ร่วมกับ
โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้
บวกเตย สพป.ศรีสะเกษ 

เขต 1 
12 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar                  

“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ 
การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยส่ือวิดีโอ
ออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอ            
แบบมปีฏิสัมพันธ์” 

21 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับคณะ             
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

13 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar                  
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ  
การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิด             
เกมิฟิเคชันและการวัดผลประเมินสำหรับการเรียน
ออนไลน ์

20 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับคณะ             
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

14 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar                   
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ  
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 2 

18 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับคณะ             
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

15 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar                      
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ  
แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์และการสอน
ความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียน
เชิงรุก 

17 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับคณะ             
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

16 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                        
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษา 

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

17 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

18 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม                    
การบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้
 
 

24 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

19 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร 
“ข้าราชการไทยกับการมีคุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับประกอบวิชาชีพ” 

8 มีนาคม 2565 2 ออนไลน ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ร่วมกับ

โครงการธรรมะออนไลน์ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 19  คร้ัง  จำนวน 11  วัน รวมเป็น 68 ชั่วโมง 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)    ปีการศึกษา 2564 

ของ นางสาวรัชนก  จินะตา 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การอบรมบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

9 เมษายน 2564 20 ออนไลน ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

2 การอบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่และความฉลาด            
ทางดิจิทัล  

พฤษาภม 2564 2 ออนไลน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 การอบรมความรู้ดิจิทัล AI for Oceans Hour of 
Code 

พฤษาภม 2564 2 ออนไลน ์ กระทรวงดิจิทัล 

4 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar             
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวข้อ 
เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์
และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

19 พฤษภาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

5 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar               
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตาม
แนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดและประเมินผล
สำหรับการเรียนออนไลน์ 

20 พฤษภาคม 2564 20 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

6 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar                 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวข้อ 
การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยส่ือวิดีโอ
ออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 2564 20 อบรมออนไลน ์ สพฐ. ร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

7 อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.ตาก ด้วย
ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่องแนวทาง
การขับเคล่ือนงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

24 พฤษภาคม 2564 8 อบรมออนไลน ์ สพม.38 

8 อบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 กรกฎาคม 2564 2.30 อบรมออนไลน ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

9 อบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน  
Digital Literacy 

8 กรกฎาคม 2564 0.5 อบรมออนไลน ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือ
สุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น สำหรับครูและการเข้าใช้
โปรแกรม School Health HERO เขตสุขภาพท่ี 2 
ปีงบประมาณ 2564 

30 กรกฎาคม 2564 8 อบรมออนไลน ์ ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 2 
จังหวัดพิษณุโลก 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด             
การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

12 การอบรมออนไลน์การพฒันาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงใน  
การพัฒนางาน(Performance Agreement PA) 

17 สิงหาคม 2564 8 อบรมออนไลน ์ สพป.แพร่ เขต 1 

13 การประชุมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ
ของคณะกรรมการพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

24 สิงหาคม 2564 4 อบรมออนไลน ์ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตาก 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                          
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา”  

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

15 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การ
สร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Step 

7 ธันวาคม 2564 8 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 

16 เสริมสร้างความรู้วันสำคัญของโลกและวันสำคัญ
ของประเทศไทย วันครูแห่งชาติ 

11 มกราคม 2565 3 ออนไลน ์ กศน.อำเภอกุยบุรี 

17 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

18 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม                   
การบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 



 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

19 การอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำหรับครูภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

21 มีนาคม 2565 3 ระบบออนไลน ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

20 การอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำหรับครู เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน 

21 มีนาคม 2565 3 ระบบออนไลน ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 20 คร้ัง  รวมเป็น 156 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ ว่าที่ร้อยตรีสินธพ  พีรวรพัฒน์ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร            
ครั้งท่ี 1/2564 

2 กรกฏาคม 2564 4 โรงเรียนตากพิทยาคม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 310 

2 โครงการสัมมนาทางวิชาการครูพี่เล้ียงนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน 

6 สิงหาคม 2564 4 ออนไลน ์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 

3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 4 คร้ัง จำนวน 4 วัน รวมเป็น 24 ชั่วโมง 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  ปีการศึกษา 2564 

ของ นายศิวพงษ์  กาวิน 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 สิงหาคม 2564 2.30 อบรมออนไลน ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

2 การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ 2 สิงหาคม 2564 3.15 อบรมออนไลน ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

3 แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 3 สิงหาคม 2564 1.30 อบรมออนไลน ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

4 การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI 
For Thai 

3 สิงหาคม 2564 2.0 อบรมออนไลน ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

5 การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์
คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับ
ปัญญาประดิษฐ์ 

3 สิงหาคม 2564 1.30 อบรมออนไลน ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564,                          
ว23/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา”  

7 ตุลาคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง 
GPAS 5 Steps 

7 ธันวาคม 2564 7 โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนผดุงปัญญา ร่วมกับ 
สพม.ตาก 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

8 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564, ว10/2564 

23 มกราคม 2565 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม                         
การบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

24 มกราคม 2564 8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 9 คร้ัง จำนวน 6 วัน รวมเป็น 42 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ปีการศึกษา 2564 

ของ นายศักรินทร์  สืบสอน 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ผ่านการทดสอบบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและ              
เล่ือนวิทยฐานะ 

19 พฤษภาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์             

เขต 3 

2 ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” 
หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมิน
สำหรับการเรียนออนไลน์ 

21 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3 ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC2021 Webinar 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” 
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยส่ือวิดีโอ
ออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมี
สัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม 2564 7 อบรมออนไลน ์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

4 ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการศึกษาศิลปากร 
ชุมชนการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ (ครั้งท่ี 2) 
หัวข้อเรื่อง “ONART:ONLINEสไตล์ครูศิลปะ
(Online)” 

12 มิถุนายน 2564 3 อบรมออนไลน ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปกร 

5 ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ศึกษาศิลปากร 
ชุมชนการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ (ครั้งท่ี 2) 
หัวข้อเรื่อง “การสร้างประสบการณ์ใหม่ทางศิลปะ
สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล (Online)” 

13 มิถุนายน 2564 3 อบรมออนไลน ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปกร 

6 อบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 
การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ 

8 กรกฎาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

7 อบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 

9 กรกฎาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

8 อบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน 

ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ 
9 กรกฎาคม 2564 1 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคากรภาครัฐ

ด้านดิจิทัล 
9 ได้ผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน

บทเรียน การเปล่ียนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

10 กรกฎาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

10 ได้ผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ใน
บทเรียน การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI                       
บทแพลตฟอร์ม AI for Thai 

11 กรกฎาคม 2564 2 อบรมออนไลน ์ สถาบันพัฒนาบุคากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

11 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ               
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 สิงหาคม 2564 15 อบรมออนไลน ์ สพฐ. 

12 ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “การพัฒนางาน
ระบบ PA (ว.9/2564) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว.3/2564)” 

16 สิงหาคม 2564 3 อบรมออนไลน ์ อักษร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด 

(มหาชน) 

13 ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของ               
คุรุสภา ประจำปี 2564 เรื่อง “Education 
Transformation in the Post-COVID ERA 
การศึกษาท่ีผันเปล่ียนในโลกหลังโควิด” 

21 สิงหาคม 2564 14 อบรมออนไลน ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

    สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 13 คร้ัง จำนวน 12  วัน รวมเป็น 65 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ปีการศึกษา 2564 

ของ นางสาววารี  มหาวัน 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 ประชุมการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

24 กันยายน 2564 7 ออนไลน ์ ศูนย์เสมารักษ์จังหวัดตาก 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 1 คร้ัง จำนวน 1 วัน รวมเป็น 7 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ปีการศึกษา 2564 

ของ นายเจษฏา  ฟูม่ัน 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/หลักสูตรที่อบรมพัฒนา วันที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 อบรมหลักสูตรความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3 สิงหาคม 2564 2.5 ออนไลน ์ สถาบันบุคลากรภาครัฐ
ดิจิทัล 

 

สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 1 คร้ัง จำนวน 2 วัน รวมเป็น 20 ชั่วโมง 

 

 

 


