
ณ 

สถานท่ี
ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

1 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู สพม.๓๘
การพัฒนาหลักสูตร การเขียนเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์
ü

๔ เม.ย. 

๖๓
๔ เม.ย. ๖๓ หลักสูตรออนไลน์

2 นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์ ครู

ภาควิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

การทดสอบความรู้ หัวข้อ "การใช้

เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ

การเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ü
๑๘ เม.ย.

 ๖๓

๑๘ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

3 นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์ ครู สพม.๓๘ การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศแนวใหม่ ü
๑๙ เม.ย.

 ๖๓

๑๙ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

4 นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์ ครู สพม.๓๘
การพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste School) ปี ๒๕๖๓
ü

๑๙ เม.ย.

 ๖๓

๑๙ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

5 นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์ ครู สพม.๓๘
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ü

๑๙ เม.ย.

 ๖๓

๑๙ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

6 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู สพม.๓๘

การพัฒนาหลักสูตร การคุ้มครอง

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.๓๘ (ฉก.

ชน.สพม.๓๘)

ü
๒๐ เม.ย.

 ๖๓

๒๐ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

7 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู สพม.๓๘
การพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste School) ปี ๒๕๖๓
ü

๒๐ เม.ย.

 ๖๓

๒๐ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

8 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู สพม.๓๘
การพัฒนาหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน
ü

๒๐ เม.ย.

 ๖๓

๒๐ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

9 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘

การพัฒนาหลักสูตร การคุ้มครอง

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.๓๘ (ฉก.

ชน.สพม.๓๘)

ü
๒๑ เม.ย.

 ๖๓

๒๑ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

10 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘
การพัฒนาหลักสูตร การเขียนเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์
ü

๒๑ เม.ย.

 ๖๓

๒๑ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

11 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘
การพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste School) ปี ๒๕๖๓
ü

๒๑ เม.ย.

 ๖๓

๒๑ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

12 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘
การพัฒนาหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน
ü

๒๑ เม.ย.

 ๖๓

๒๑ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

13 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘

การพัฒนาหลักสูตร ความรู้เบ้ืองต้นการ

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ACTIVE 

LEANING

ü
๒๒ เม.ย.

 ๖๓

๒๒ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

14 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ü

๒๒ เม.ย.

 ๖๓

๒๒ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

15 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘
การพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมทาง

การศึกษา Educational Innovation
ü

๒๒ เม.ย.

 ๖๓

๒๒ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

16 นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์ ครูผู้ช ่วย สพป.สุโขทัย เขต ๑
ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี
ü

๓๐ เม.ย.

 ๖๓

๓๐ เม.ย. 

๖๓
หลักสูตรออนไลน์

ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวนชั่วโมง

การอบรมฯ
สถานท่ีอบรม

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/)



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

1 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย

โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิต

พินิจประชาสรรค์) สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่อง "การบริหาร

กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ü ๒ พ.ค. ๖๓ ๒ พ.ค. ๖๓ หลักสูตรออนไลน์

2
นางสาวสุรีย ์พรรณ นาค

กุล
ครูผู้ช ่วย

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019) ผ่าน

ระบบการประชุมทางไกล

ü ๗ พ.ค. ๖๓ ๗ พ.ค. ๖๓ หลักสูตรออนไลน์

3 นางสาวศุภร สติย ์สวรรค์ ครูผู้ช ่วย
สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019) ผ่าน

ระบบการประชุมทางไกล

ü ๗ พ.ค. ๖๓ ๗ พ.ค. ๖๓ หลักสูตรออนไลน์

4
นางสาวสุรีย ์พรรณ นาค

กุล
ครูผู้ช ่วย

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) 

Microsoft Team และ G Suite for 

Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖

ü ๗ พ.ค. ๖๓ ๗ พ.ค. ๖๓ หลักสูตรออนไลน์

ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวนชั่วโมง

การอบรมฯ
สถานท่ีอบรม

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/)



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

5 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู สพม.๓๘

ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการบริหารงาน

พัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับ

สถานศึกษา

ü ๕ ม.ิย. ๖๓ ๕ ม.ิย. ๖๓ ออนไลน์

1 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย

กองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 สํานักงานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) มูลนิธิ

แพธทูเฮลท์

การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการ

เรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถี

ศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E- 

learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอน

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน"

ü
๑๖ ม.ิย. 

๖๓

๑๖ ม.ิย. 

๖๓
22 หลักสูตรออนไลน์

1 นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการ
ชํานาญ

การพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์
ü

๒๙ ม.ิย. 

๖๓

๒๙ ม.ิย. 

๖๓
3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2 นายจิรภัทร ณีศะนันท์ ครู
ชํานาญ

การพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์
ü

๒๙ ม.ิย. 

๖๓

๒๙ ม.ิย. 

๖๓
3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

3 นางอุ่นเรือน ชูย ิ้ม ครู
ชํานาญ

การพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์
ü

๒๙ ม.ิย. 

๖๓

๒๙ ม.ิย. 

๖๓
3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

4 นางเรณู บุญอินทร์ ครู ชํานาญการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์
ü

๒๙ ม.ิย. 

๖๓

๒๙ ม.ิย. 

๖๓
3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์
ü

๒๙ ม.ิย. 

๖๓

๒๙ ม.ิย. 

๖๓
3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ สถานท่ีอบรมชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

1 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการเงินและพัสดุ ü
๑๐ ก.ค. 

๖๓

๑๐ ก.ค. 

๖๓
6 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

2 นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์ ครู โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการเงินและพัสดุ ü
๑๐ ก.ค. 

๖๓

๑๐ ก.ค. 

๖๓
6 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

3 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม ครูผู้ช ่วย โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการเงินและพัสดุ ü
๑๐ ก.ค. 

๖๓

๑๐ ก.ค. 

๖๓
6 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

4 นางสาวบุญมา  ไทยรี่ ครู
ชํานาญ

การพิเศษ
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ü

๑๓ ก.ค. 

๖๓

๑๓ ก.ค. 

๖๓
6 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จังหวัดสุโขทัย

5 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม ครูผู้ช ่วย โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ü
๑๓ ก.ค. 

๖๓

๑๓ ก.ค. 

๖๓
6 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จังหวัดสุโขทัย

6 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู กรมธนารักษ์ จังหวัดสูโขทัย
ประชุมโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้อง

ประชุมในท่ีราชพัสดุ
ü

๑๘ ก.ค. 

๖๓

๑๘ ก.ค. 

๖๓
6

หอประชุมท่ีว่าการอำเภอสวรรคโลก 

อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

7
นางสาวมยุรฉัตร ขวัญ

แย้ม
ครูผู้ช ่วย กรมธนารักษ์ จังหวัดสูโขทัย

ประชุมโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้อง

ประชุมในท่ีราชพัสดุ
ü

๑๘ ก.ค. 

๖๓

๑๘ ก.ค. 

๖๓
6

หอประชุมท่ีว่าการอำเภอสวรรคโลก 

อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

8 นางเรณู บุญอินทร์ ครูผู้ช ่วย โรงเรียนไกรในวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรทวิศึกษา ü
๑๕ ก.ค. 

๖๓

๑๕ ก.ค. 

๖๓
3

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

ตําบลไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

9 นางสาวปิยะชาติ ป้ันหุ่น ครูผู้ช ่วย โรงเรียนไกรในวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรทวิศึกษา ü
๑๕ ก.ค. 

๖๓

๑๕ ก.ค. 

๖๓
3

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

ตําบลไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

10 นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์ ครู สพม.๓๘

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน เรื่อง

การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วย

กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรสร้าง

เครือข่ายคู่คิดพาทำ

ü
๒๑ ก.ค. 

๖๓

๒๑ ก.ค. 

๖๓
6 ห้องประชุมเขาหลวง สพม.๓๘

11 นางสาวปิยะชาติ ป้ันหุ่น ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน เรื่อง

การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วย

กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรสร้าง

เครือข่ายคู่คิดพาทำ

ü
๒๑ ก.ค. 

๖๓

๒๑ ก.ค. 

๖๓
6 ห้องประชุมเขาหลวง สพม.๓๘

12 Mr.Michael Juckes ครูอัตราจ้าง กลุ่มผู้ส ูงอายุตำบลตาลเตี้ย
วิทยากรในการให้ความรู้วิชา

ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น
ü

๒๑ ก.ค. 

๖๓

๒๑ ก.ค. 

๖๓
1

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาล

เตี้ย

13 นางสาวสุรัส จู๊คส์ ครูอัตราจ้าง กลุ่มผู้ส ูงอายุตำบลตาลเตี้ย
วิทยากรในการให้ความรู้วิชา

ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น
ü

๒๑ ก.ค. 

๖๓

๒๑ ก.ค. 

๖๓
1

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาล

เตี้ย

14 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู สพม.๓๘

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน เรื่อง

การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วย

กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรสร้าง

เครือข่ายคู่คิดพาทำ

ü
๒๒ ก.ค. 

๖๓

๒๒ ก.ค. 

๖๓
6 ห้องประชุมเขาหลวง สพม.๓๘

15 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย
สมาคมสโมสรลูกเสือลุ่มน้ำ

ยม

วิทยากรลูกเสือ B.T.C สามัญรุ่นใหญ่ 

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
ü

๒๕ ก.ค. 

๖๓

๒๗ ก.ค. 

๖๓

16 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย

เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวน

สนามของลูกเสือเพ่ือถวายเป็นพระราช

กุศล ภายใต้การจัดการ ลูกเสือรวมใจ 

เทิดไท้องค์ราชัน

ü
๒๘ ก.ค. 

๖๓

๒๘ ก.ค. 

๖๓

ค่ายลูกเสือสุโขทัย รามคำแหง ตำบลเมือง

เก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ
ระยะเวลาท่ีอบรมฯ

ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

17 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด 

และกิจการนักเรียน

ü
๓๑ ก.ค. 

๖๓

๓๑ ก.ค. 

๖๓
6

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคารวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตสุโขทัย    อ.เมือง จ.สุโขทัย

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

1 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย
สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุโขทัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและการ

ดำเนินงานและส่งเสริมศักยภาพการตรวจ

ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ü ๓ ส.ค. ๖๓ ๔ ส.ค. ๖๓ 12
ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย

2 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย

เข้าร่วมปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคมตาม

นโยบายกระทรวงมหาดไทยและคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

จังหวัดสุโขทัย

ü
๑๑ ส.ค. 

๖๓

๑๑ ส.ค. 

๖๓
หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

3 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย
สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการลงพ้ืนท่ีพิจารณาความพร้อม

และการบันทึกคลิปวิดิโอกองลูกเสือ
ü

๑๓ ส.ค. 

๖๓

๑๓ ส.ค. 

๖๓
6

โรงเรียนบ้านด่านลานหอย และวิทยาลัย

สารพัดช่างสุโขทัย

4 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย
สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินคลิป

วิดิโอการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร

นารี ประจำปี ๒๕๖๓

ü
๑๕ ส.ค. 

๖๓

๑๕ ส.ค. 

๖๓
5

ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สุโขทัย

5 นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการ
ชํานาญ

การพิเศษ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ

บริหารการศึกษา

มัธยมศึกษาสุโขทัย 

(ส.บ.ม.ส.)

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 

"พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม"

ü
๒๑ ส.ค. 

๖๓

๒๒ ส.ค. 

๖๓
12

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย

 และศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติ

แจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

6 นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี ครู ชํานาญการ สพม.๓๘
ประชุมการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะ

แนวเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานทำ
ü

๒๑ ส.ค. 

๖๓

๒๑ ส.ค. 

๖๓
6

ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ 

จังหวัดตาก

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

7 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย โรงเรียนบ้านวังทองแดง ü
๒๖ ส.ค. 

๖๓

๒๘ ส.ค. 

๖๓
๓ วัน

สพม.๙ จังหวัดสุพรรณบุรี และ

สถานศึกษาต้นแบบในจังหวัดกาญจนบุรี

7 นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการ
ชํานาญ

การพิเศษ
สพม.๓๘

อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร

สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ü

๒๖ ส.ค. 

๖๓

๒๘ ส.ค. 

๖๓
๓ วัน

สพม.๙ จังหวัดสุพรรณบุรี และ

สถานศึกษาต้นแบบในจังหวัดกาญจนบุรี

8 นายจิรภัทร ณีศะนันท์ ครู
ชํานาญ

การพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครู

แกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความ

เข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นท่ี ๓

ü
๒๖ ส.ค. 

๖๓

๒๘ ส.ค. 

๖๓

๓ วัน ๒๑ 

ชั่วโมง
ออนไลน์

9 นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี ครู ชํานาญการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ "สัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔" ผ่านระบบ TCAS

ü
๒๘ ส.ค. 

๖๓

๒๘ ส.ค. 

๖๓
6

โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 

พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด

พิษณุโลก

10 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ "สัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔" ผ่านระบบ TCAS

ü
๒๘ ส.ค. 

๖๓

๒๘ ส.ค. 

๖๓
6

โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 

พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด

พิษณุโลก

11 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย
องค์การบริหารส่วนตำบล

ดงเดือย

วิทยากรโครงการฝึกอบรมทักษะการเอาตัว

รอดจากการจมน้ำสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ü
๒๘ ส.ค. 

๖๓

๒๘ ส.ค. 

๖๓
6

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอ

กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

12 นายพิษณุ สิงห์โสด ครู ชํานาญการ

โรงเรียนไอเวิลด์ 

สถานศึกษาเอกชนนอก

ระบบ (ในความควบคุม

ของกระทรวงศึกษาธิการ)

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษหลักสูตรสมรรถนะด้วยการ

ใช้ดิจิตัลแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR และการ

สร้างบทเรียนออนไลน์วิชา ภาษาอังกฤษ 

และวิชาอื่นตามหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

(English Program) โดยใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ 

(Smart LMS digital platform)

ü
๒๙ ส.ค. 

๖๓

๒๙ ส.ค. 

๖๓
6

ห้องประชุม โรงเยนไอเวิลด์ อำเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย

13 นางสุรัส จู๊คส์ ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนไอเวิลด์ 

สถานศึกษาเอกชนนอก

ระบบ (ในความควบคุม

ของกระทรวงศึกษาธิการ)

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษหลักสูตรสมรรถนะด้วยการ

ใช้ดิจิตัลแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR และการ

สร้างบทเรียนออนไลน์วิชา ภาษาอังกฤษ 

และวิชาอื่นตามหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

(English Program) โดยใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ 

(Smart LMS digital platform)

ü
๒๙ ส.ค. 

๖๓

๒๙ ส.ค. 

๖๓
6

ห้องประชุม โรงเยนไอเวิลด์ อำเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรมลําดั
บ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

1 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู

โรงเรียนบ้านด่านลาน

หอยวิทยา อ.บ้านด่าน

ลานหอย จ.สุโขทัย

ศึกษาดูงานด้านการเงินและพัสดุโรงเรียน ü ๒ ก.ย. ๖๓ ๒ ก.ย. ๖๓ 6
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อ.บ้าน

ด่านลานหอย จ.สุโขทัย

2 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม ครูผู้ช ่วย

โรงเรียนบ้านด่านลาน

หอยวิทยา อ.บ้านด่าน

ลานหอย จ.สุโขทัย

ศึกษาดูงานด้านการเงินและพัสดุโรงเรียน ü ๒ ก.ย. ๖๓ ๒ ก.ย. ๖๓ 6
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อ.บ้าน

ด่านลานหอย จ.สุโขทัย

3 นางสาวจุฑารัตน์ เอื้อสลุง
พนักงาน

ราชการ
สพม.๓๘

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โครงการอบรมพัฒนา

เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช ่วยสู่การเป็น

ครูอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓

ü ๓ ก.ย. ๖๓ ๔ ก.ย. ๖๓ 12
หอประชุม โรงเรียนอุดมดรุณี อําเภอเมือง

 จังหวัดสุโขทัย

4 นางเรณู บุญอินทร์ ครู ชํานาญการ สพม.๓๘

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ü ๘ ก.ย. ๖๓ ๘ ก.ย. ๖๓ 7
บ้านหมอรีสอร์ท ตำบลเมืองเก่า อำเภอ

เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

5 นางสาวปิยะชาติ ป้ันหุ่น ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ü ๘ ก.ย. ๖๓ ๘ ก.ย. ๖๓ 7
บ้านหมอรีสอร์ท ตำบลเมืองเก่า อำเภอ

เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

6 นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์ ครู สพม.๓๘

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการ

เลื่อนเงินเดือนข้าราชกาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๒ (๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๓)

ü ๘ ก.ย. ๖๓ ๘ ก.ย. ๖๓ 2
สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๘ อ.เมือง จ.สุโขทัย

7 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู สพม.๓๘

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล "ป้ันครู

เป็นยูทูปเบอร"์

ü ๙ ก.ย. ๖๓ ๑๐ ก.ย. ๖๓ 16
ห้องประชุมเดอมาลา อำเภอทุ่งเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย

8 นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

ชํานาญ

การพิเศษ

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุโขทัย

วิทยากรในการอบรมพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ü
๑๐ ก.ย. 

๖๓
๑๐ ก.ย. ๖๓ 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

9 นางเรณู บุญอินทร์ ครู ชํานาญการ
สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุโขทัย

วิทยากรในการอบรมพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ü
๑๐ ก.ย. 

๖๓
๑๐ ก.ย. ๖๓ 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

10 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู สพม.๓๘
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ü

๑๑ ก.ย. 

๖๓
๑๑ ก.ย. ๖๓ 6

ห้องประชุมดาวนภา โรงเรียนอุดมดรุณี อ.

เมือง จ.สุโขทัย

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

11 นางสาวอุ่นเรือน ชูย ิ้ม ครู
ชํานาญ

การพิเศษ
สพม.๓๘

ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่าง

โรงเรียน ในโครงการพัฒนาจัดการ

เรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการ

เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี

 ๒๑ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมมือ

ภายใต้กระบวนการ PDCA เรื่อง การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(3Rs8Cs)

ü
๑๑ ก.ย. 

๖๓
๑๑ ก.ย. ๖๓ 6

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอ

บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

12 นางเรณู บุญอินทร์ ครู ชํานาญการ สพม.๓๘

ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่าง

โรงเรียน ในโครงการพัฒนาจัดการ

เรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการ

เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี

 ๒๑ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมมือ

ภายใต้กระบวนการ PDCA เรื่อง การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(3Rs8Cs)

ü
๑๑ ก.ย. 

๖๓
๑๑ ก.ย. ๖๓ 6

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอ

บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

13 นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘

ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่าง

โรงเรียน ในโครงการพัฒนาจัดการ

เรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการ

เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี

 ๒๑ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมมือ

ภายใต้กระบวนการ PDCA เรื่อง การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(3Rs8Cs)

ü
๑๑ ก.ย. 

๖๓
๑๑ ก.ย. ๖๓ 6

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอ

บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรมชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/)

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

14 นายจิรภัทร ณีศะนันท์ ครู
ชํานาญ

การพิเศษ

กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) 

และการบริหารจัดการระบบรักษาความ

ปลอดภัยของเครือข่าย Internet

ü
๑๖ ก.ย. 

๖๓
๑๗ ก.ย. ๖๓ 12

ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ จังหวัด

สุโขทัย

15 นางสาวอุ่นเรือน ชูย ิ้ม ครู
ชํานาญ

การพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

สุขภาพจิตและยาเสพติด

 สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสุโขทัย

ศึกษาดูงานกิจกรรมการประกวด To Be

 Number One Dancercise และ To 

Be Number Idol ประจำปี ๒๕๖๓

ü
๒๓ ก.ย. 

๖๓
๒๓ ก.ย. ๖๓ 6

หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อ.

เมือง จ.สุโขทัย

16 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

สุขภาพจิตและยาเสพติด

 สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสุโขทัย

ศึกษาดูงานกิจกรรมการประกวด To Be

 Number One Dancercise และ To 

Be Number Idol ประจำปี ๒๕๖๓

ü
๒๓ ก.ย. 

๖๓
๒๓ ก.ย. ๖๓ 6

หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อ.

เมือง จ.สุโขทัย

17 นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ
พนักงาน

ราชการ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

สุขภาพจิตและยาเสพติด

 สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสุโขทัย

ศึกษาดูงานกิจกรรมการประกวด To Be

 Number One Dancercise และ To 

Be Number Idol ประจำปี ๒๕๖๓

ü
๒๓ ก.ย. 

๖๓
๒๓ ก.ย. ๖๓ 6

หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อ.

เมือง จ.สุโขทัย

18 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในโครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ü
๒๘ ก.ย. 

๖๓
๒๘ ก.ย. ๖๓ 6

ห้องชวนชม โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รี

สอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

19 นางสาวจุฑารัตน์ เอื้อสลุง
พนักงาน

ราชการ
สพม.๓๘

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในโครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ü
๒๘ ก.ย. 

๖๓
๒๘ ก.ย. ๖๓ 6

ห้องชวนชม โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รี

สอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

20 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย
สำนักงานการท่องเท่ียว

และกีฬาจังหวัดสุโขทัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุง

ทบทวนแผนพัฒนาการกีฬาจังหวัด

สุโขทัย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

ü
๒๙ ก.ย. 

๖๓
๒๙ ก.ย. ๖๓ 6

ห้องประชุม ๒ มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย

ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรมชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/)

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

1 นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
ผู้อำนวยกา

ร

ชํานาญ

การพิเศษ
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

2 นางสาวอุ่นเรือน ชูย ิ้ม ครู
ชํานาญ

การพิเศษ
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

3 นายพิษณุ สิงห์โสด ครู ชํานาญการ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

4 นางเรณู บุญอินทร์ ครู ชํานาญการ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

5 นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี ครู ชํานาญการ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

6 นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์ ครู ชํานาญการ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

7 นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

8 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

9 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช ่วย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

10 นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก ครูผู้ช ่วย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

11 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม ครูผู้ช ่วย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

12 นางสาวสุรีย ์พรรณ นาคกุล ครูผู้ช ่วย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

13 นายวัชรพล ฉุยฉาย ครูผู้ช ่วย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

14 นางสาวปิยะชาติ ป้ันหุ่น ครูผู้ช ่วย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

15 นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ
พนักงาน

ราชการ
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

16 นางสาวจุฑทรัตน์ เอื้อสลุง
พนักงาน

ราชการ
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือขอมีหรือ

เลื่อนวิทฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/

๒๕๖๑

P
๓ ต.ค. 

๖๓
๓ ต.ค. ๖๓ 6

ห้องประชุมกีรติกาล ๔๐ สมัย โรงเรียน

บ้านวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย

17 นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก ครูผู้ช ่วย

สาขาวิชาการบริการ

การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง "แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดซื้อจัดจ้าง

และบริหารงานพัสดุของหน่วยงาน

ภาครัฐ"

P
๔ ต.ค. 

๖๓
๔ ต.ค. ๖๓ 6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

18 นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ ครู
ชํานาญ

การพิเศษ
สสวท.

การเขียนโปรแกรมภาษา Python 

(Coding Online for Teacher Plus : 

C4T Plus-Prthon)

P
๓๑ ต.ค.

 ๖๓
๓๑ ต.ค. ๖๓ ออนไลน์

19 นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ ครู
ชํานาญ

การพิเศษ
สสวท.

การเขียนโปรแกรมภาษา Scratch 

(Coding Online for Teacher Plus : 

C4T Plus-Scratch)

P
๓๑ ต.ค.

 ๖๓
๓๑ ต.ค. ๖๓ ออนไลน์

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ
ระยะเวลาท่ีอบรมฯ

ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/) จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

1 นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์ ครู ชํานาญการ สพม.๓๘
เข้าเรียนรู้วิธีการลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP)
ü ๑๓ พ.ย. ๖๓ ๑๓ พ.ย. ๖๓ 2

ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ จังหวัด

สุโขทัย

2 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู สพม.๓๘
เข้าเรียนรู้วิธีการลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP)
ü ๑๓ พ.ย. ๖๓ ๑๓ พ.ย. ๖๓ 2

ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ จังหวัด

สุโขทัย

3 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘
เข้าเรียนรู้วิธีการลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP)
ü ๑๓ พ.ย. ๖๓ ๑๓ พ.ย. ๖๓ 2

ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ จังหวัด

สุโขทัย

4 นายจิรภัทร ณีศะนันท์ ครู
ชํานาญ

การพิเศษ
สพม.๓๘

วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ิมพูนความรู้และความสามารถด้าน

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

หลักสูตร ๖๓๐๒๑ การอบรมการจัดการ

เรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ Coding for 

Grade 7-9 Teacher (C4T-4) ของ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.)

ü ๑๕ พ.ย. ๖๓ ๑๗ พ.ย. ๖๓ 18
โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ 

สปา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

5 นางเรณู บุญอินทร์ ครู ชํานาญการ
สมาคมสโมสรลูกเสือ

ลุ่มน้ำยม

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ขั้นผู้ช ่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้

กำกับลูกเสือ รุ่นท่ี ๘๘๘ (ASSISTANT 

LEADER TRAINERS COURSE)

ü ๑๕ พ.ย. ๖๓ ๒๑ พ.ย. ๖๓
๔๖ (๗ 

วัน)
ค่ายลูกเสือ แหล่งเรียนรู้ "บ้านคุ้มจันทร"์ 

แคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

6 นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
ผู้อำนวย

การ

ชํานาญ

การพิเศษ
สพม.๓๘

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และร่วมวางแผนขับเคลื่อนการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับ

สถานศึกษา

ü ๑๘ พ.ย. ๖๓ ๑๘ พ.ย. ๖๓ 6
หอประชุมกาญจนาภิเษก ๑ โรงเรียนตาก

พิทยาคม

ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลําดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่

ง
วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ

รูปแบบการอบรมฯ (/)



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

7 นางสาวปิยะชาติ ป้ันหุ่น ครูผู้ช ่วย สพม.๓๘

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และร่วมวางแผนขับเคลื่อนการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับ

สถานศึกษา

ü ๑๘ พ.ย. ๖๓ ๑๘ พ.ย. ๖๓ 6
หอประชุมกาญจนาภิเษก ๑ โรงเรียนตาก

พิทยาคม

8 นายพิษณุ สิงห์โสด ครู ชํานาญการ
สำนักงานการท่องเท่ียว

และกีฬาจังหวัดสุโขทัย

ประชุมรับทราบรายละเอียดการเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ü ๑๘ พ.ย. ๖๓ ๑๘ พ.ย. ๖๓ 6
ห้องประชุมสำนักงานการท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัด

สุโขทัย

9 นางสาวจุฑารัตน์ เอื้อสลุง
พนักงาน

ราชการ
สพม.๓๘

เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การบริหารกิจการ

สาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมรองรับเมืองสุโขทัยสร้างสรรค์

ü ๒๓ พ.ย. ๖๓ ๒๓ พ.ย. ๖๓ 6
โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ 

สปา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรมลําดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่

ง
วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ

รูปแบบการอบรมฯ (/)



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

1 นางสาวอุ่นเรือน ชูย ิ้ม ครู
ชํานาญ

การพิเศษ

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร มณฑลทหารบกท่ี

 ๓๙

ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ü ๗ ธ.ค. ๖๓ ๗ ธ.ค. ๖๓ 6
ห้องประชุมวงศ์วานิช (สนามกล์อฟดงภู

เกิด) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

2 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม ครู ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 

ครั้งท่ี ๑ โครงการสุโขทัยคดีพร้อมใช้ :

 การส่งเสริมบทบาทมัคคุเทศน์ในงาน

มรดกวัฒนธรรม

ü ๒๖ ธ.ค. ๖๓ ๒๖ ธ.ค. ๖๓ 6 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมง

การอบรมฯ

สถานท่ีอบรม

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ลําดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่

ง
วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ

รูปแบบการอบรมฯ (/)



รายงานข'อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียน บ'านสวนวิทยาคม 

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 

ลำดั
บ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน3ง วิทยฐานะ หน3วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ที่
อบรมฯ 

รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาที่อบรมฯ จำนวน
ชั่วโมงการ
อบรมฯ 

สถานที่อบรม 
ณ สถานที ่ ออนไลนI ว.ด.ป.เร่ิม ว.ด.ป.ส้ินสุด 

1 นายเกียรติชัย สังข1จันทร1 ผู6อำนวยการ 
ชำนาญการ

พิเศษ 

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   ๘ ม.ค. ๖๔ ๘ ม.ค. ๖๔ 2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 

2 นางสาวบุญมา ไทยรี ่ คร ู
ชำนาญการ

พิเศษ 

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   ๘ ม.ค. ๖๔ ๘ ม.ค. ๖๔ 2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 

3 นายพิษณ ุสิงห1โสด คร ู ชำนาญการ 

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรอืเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   ๘ ม.ค. ๖๔ ๘ ม.ค. ๖๔ 2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 

4 นางเรณ ูบุญอินทร1 คร ู ชำนาญการ 

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   ๘ ม.ค. ๖๔ ๘ ม.ค. ๖๔ 2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 

5 นางสาวศุภร สถิตย1สวรรค1 คร ู ชำนาญการ 

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   ๘ ม.ค. ๖๔ ๘ ม.ค. ๖๔ 2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 

6 นางปรางทิพย1 เต็มสวัสดิ ์ คร ู   

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   ๘ ม.ค. ๖๔ ๘ ม.ค. ๖๔ 2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 



ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน3ง วิทยฐานะ หน3วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ที่อบรม
ฯ 

รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาที่อบรมฯ จำนวน
ชั่วโมงการ
อบรมฯ 

สถานที่อบรม 
ณ สถานที ่ ออนไลนI ว.ด.ป.

เร่ิม 
ว.ด.ป.
ส้ินสุด 

7 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ คร ู   

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   

๘ ม.ค. 

๖๔ 

๘ ม.ค. 

๖๔ 
2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

8 นางสาวสุรีย1พรรณ นาคกุล คร ู   

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทยั 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   

๘ ม.ค. 

๖๔ 

๘ ม.ค. 

๖๔ 
2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

9 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย6ม คร ู   

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   

๘ ม.ค. 

๖๔ 

๘ ม.ค. 

๖๔ 
2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย 

10 นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก คร ู   

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   

๘ ม.ค. 

๖๔ 

๘ ม.ค. 

๖๔ 
2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 

11 นายวัชรพล ฉุยฉาย คร ู   

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   

๘ ม.ค. 

๖๔ 

๘ ม.ค. 

๖๔ 
2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 

12 นางสาวปeยะชาต ิปfgนหุAน คร ู   

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรอืเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   

๘ ม.ค. 

๖๔ 

๘ ม.ค. 

๖๔ 
2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 

13 นางสาวศุภลักษณ1 มูลอุด คร ู   

โรงเรียนบ6านดAาน

ลานหอย จังหวัด

สุโขทัย 

ศึกษาดูงานการเตรียม 

ความพร6อมการมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ1 ว๒๑ 
ü   

๘ ม.ค. 

๖๔ 

๘ ม.ค. 

๖๔ 
2 

โรงเรียนบ6านดAานลานหอย 

อ.บ6านดAานลานหอย  

จังหวัดสุโขทัย 

 



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

1 นายประสพ กระพันเขียว ครู
ชํานาญ

การพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วม

พัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมพัฒนาครู

โรงเรียนเครือข่าย เรื่อง หลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะและ

ประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๖๓

ü ๑๙ ก.พ. ๖๔ ๑๙ ก.พ. ๖๔ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 นายชยาพล  แป้นจันทร์ ครู
ชํานาญ

การพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วม

พัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมพัฒนาครู

โรงเรียนเครือข่าย เรื่อง หลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะและ

ประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปี

การศึกษา -๒๕๖๓

ü ๑๙ ก.พ. ๖๔ ๑๙ ก.พ. ๖๔ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3 นางสาวอุ่นเรือน  ชูย ิ้ม ครู
ชํานาญ

การพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วม

พัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมพัฒนาครู

โรงเรียนเครือข่าย เรื่อง หลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะและ

ประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปี

การศึกษา -๒๕๖๓

ü ๑๙ ก.พ. ๖๔ ๑๙ ก.พ. ๖๔ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลําดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่

ง
วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ

รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

4 นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วม

พัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมพัฒนาครู

โรงเรียนเครือข่าย เรื่อง หลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะและ

ประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปี

การศึกษา -๒๕๖๓

ü ๑๙ ก.พ. ๖๔ ๑๙ ก.พ. ๖๔ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

5 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วม

พัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมพัฒนาครู

โรงเรียนเครือข่าย เรื่อง หลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมรรถนะและ

ประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยง และนักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๖๓

ü ๑๙ ก.พ. ๖๔ ๑๙ ก.พ. ๖๔ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6 นางสาวศุภร  ทาต่อย ครู ชํานาญการ สพม.๓๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจ

พัสดุประจำปีและการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ

พัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ü ๒๒ ก.พ. ๖๔ ๒๒ ก.พ. ๖๔ 6
ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัย

วิทยาคม

7 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู ชํานาญการ สพม.๓๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจ

พัสดุประจำปีและการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ

พัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ü ๒๒ ก.พ. ๖๔ ๒๒ ก.พ. ๖๔ 6
ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัย

วิทยาคม

ลําดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่

ง
วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ

รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

8
นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญ

แย้ม
ครู ชํานาญการ สพม.๓๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจ

พัสดุประจำปีและการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ

พัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ü ๒๒ ก.พ. ๖๔ ๒๒ ก.พ. ๖๔ 6
ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัย

วิทยาคม

9
นางสาวสุรีย ์พรรณ  นาค

กุล
ครู ชํานาญการ สพม.๓๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจ

พัสดุประจำปีและการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ

พัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ü ๒๒ ก.พ. ๖๔ ๒๒ ก.พ. ๖๔ 6
ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัย

วิทยาคม

10 นายอธิราช  จันแสนตอ ครู

สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี ๒ จังหวัด

พิษณุโลก

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ดําเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับโรงเรียน

มัธยมศึกษา

ü ๒๕ ก.พ. ๖๔ ๒๕ ก.พ. ๖๔ 6
ห้องประชุมน้ำพุ บ้านหมอรี

สอร์ท

11 นายวัชรพล  ฉุยฉาย ครู

สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี ๒ จังหวัด

พิษณุโลก

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ดําเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับโรงเรียน

มัธยมศึกษา

ü ๒๕ ก.พ. ๖๔ ๒๕ ก.พ. ๖๔ 6
ห้องประชุมน้ำพุ บ้านหมอรี

สอร์ท

ลําดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่

ง
วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ

ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรมชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ
รูปแบบการอบรมฯ (/)



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

1 นางสาวศุภร  ทาต่อย ครู ชํานาญการ
สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศุภ

นิมิตแห่งประเทศไทย

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน

ประเทศไทย
P ๕ ม.ีค. ๖๔ ๕ ม.ีค. ๖๔ 20 ออนไลน์

2 นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
ผู้อำนวย

การ

ชํานาญ

การพิเศษ
สพม.๓๘

ประชุมสรุปผลการดําเนินการบูรณา

การด้านการศึกษาของ
P ๖ ม.ีค. ๖๔ ๖ ม.ีค. ๖๔ 6

โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย รี

สอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง 

3 นางเรณู  บุญอินทร์ ครู ชํานาญการ สพม.๓๘
ประชุมสรุปผลการดําเนินการบูรณา

การด้านการศึกษาของ
P ๖ ม.ีค. ๖๔ ๖ ม.ีค. ๖๔ 6

โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย รี

สอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง 

4 นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
ผู้อำนวย

การ

ชํานาญ

การพิเศษ
สพม.๓๘

ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)

P ๑๐ ม.ีค. ๖๔ ๑๐ ม.ีค. ๖๔ 6
ห้องประชุม โรงเรียนอุดม

ดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย

5 นางเรณู  บุญอินทร์ ครู ชํานาญการ สพม.๓๘

ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)

P ๑๐ ม.ีค. ๖๔ ๑๐ ม.ีค. ๖๔ 6
ห้องประชุม โรงเรียนอุดม

ดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย

6 นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์ ครู สพม.๓๘

ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)

P ๑๐ ม.ีค. ๖๔ ๑๐ ม.ีค. ๖๔ 6
ห้องประชุม โรงเรียนอุดม

ดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย

7 นางอุ่นเรือน ชูย ิ้ม ครู
ชํานาญ

การพิเศษ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับ
P ๑๒ ม.ีค. ๖๔ ๑๒ ม.ีค. ๖๔ 6 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

8 นางสาวพัชรินทร์  โสภิณ
พนักงาน

ราชการ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับ
P ๑๒ ม.ีค. ๖๔ ๑๒ ม.ีค. ๖๔ 6 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

รายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียน บ้านสวนวิทยาคม

ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ลําดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่

ง
วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ

รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม



ณ สถานท่ี ออนไลน์ ว.ด.ป.เริ่ม ว.ด.ป.สิ้นสุด

9 นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์ ครู สพม.๓๘

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการ

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาครั้งท่ี ๑ (๑ 

เมษายน ๒๕๖๔)

P ๑๖ ม.ีค. ๖๔ ๑๖ ม.ีค. ๖๔ 2
ห้องประชุมเขาหลวง สพม.

๓๘

8 นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์ ครู
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

 สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

การทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
P ๑๘ ม.ีค. ๖๔ ๑๘ ม.ีค. ๖๔ ออนไลน์

9 นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์ ครู
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาพิษณุโลก

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ "การ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

P ๑๙ ม.ีค. ๖๔ ๑๙ ม.ีค. ๖๔ ออนไลน์

10 นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์ ครู
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยา

คม สพม.25

การประเมินผลทักษะออนไลน์ 

หลักสูตร "การรู้และเข้าใจดิจิทัล)
P ๑๙ ม.ีค. ๖๔ ๑๙ ม.ีค. ๖๔ ออนไลน์

11 นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก ครู
คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าร่วมกิจกรรม Open House ของ

โรงเรียน TSQP
P ๒๙ ม.ีค. ๖๔ ๒๙ ม.ีค. ๖๔ 6

โรงเรียนวัดหนองตางู 

สพป.นว.2

ลําดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่

ง
วิทยฐานะ หน่วยจัดอบรมฯ ชื่อโครงการ/หลักสูตร ท่ีอบรมฯ

รูปแบบการอบรมฯ (/) ระยะเวลาท่ีอบรมฯ จํานวน

ชั่วโมงการ

อบรมฯ

สถานท่ีอบรม


