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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
ข้อมูลการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  

ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
ว/ด/ป 

สถานที่อบรมศึกษา
ดูงาน 

1 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

2 นายวีระศักดิ์  หมอกมืด การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

3 นายจรัส  สุริโย การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

4 นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์ การฝึกอบรมครูประจ าชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 30 14 – 16  
กันยายน 2563 

โรงแรมสีดารีสอร์ท  
อ.เมือง จ.นครนายก 

5 นายสมชาย  จินะ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID -19 8 28 มีนาคม 
2563 

โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต(ออนไลน์) 

  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 8 17 เมษายน 
2563 

สพม.38 (ออนไลน์) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
ว/ด/ป 

สถานที่อบรมศึกษา
ดูงาน 

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8 17 เมษายน 
2563 

สพม.38 (ออนไลน์) 

  การคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส.พ.ม.38 
(ฉก.ชน.สพม.38) 

8 28 เมษายน 
2563 

สพม.38 (ออนไลน์) 

  การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

6 นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

  หลักสูตรการบริหารงานพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพส าหรับ
สถานศึกษา 

8 29 พฤษภาคม 
2563 

สพม.38(ออนไลน์) 

  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทัศนศึกษา
และศึกษาดูงาน 

16 22 – 23  
สิงหาคม 2563 

จังหวัดล าปางและ
เชียงใหม่ 

7 นายดุลภัทร  บาทบ ารุง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 
 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
ว/ด/ป 

สถานที่อบรมศึกษา
ดูงาน 

8 นายโอฬาร  จอกทอง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

9 นายนิทัศน์  ศรีเจริญ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

10 นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

11 นางสาวอรณิชา  จินดาสวัสดิ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

12 นายสุรเชษฐ์   ชูเตชะ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

13 นายภาณุวัฒน์  แสงตะวัน การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
ว/ด/ป 

สถานที่อบรมศึกษา
ดูงาน 

14 นายสิทธิเบศร์        ยาท้วม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

15 นางสาวจารุวรรณ   ไชยพันโท การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

16 นายสมชาย  จรแจ่ม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

17 นายสายชล  ด าแลลิบ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

18 นางสาวสุนิษา  เรืองอยู่ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

  การประยุกต์โภชนาการทางการกีฬาเพ่ือพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 
 

40 14-18 ธันวาคม 
2563 

สนามกีฬา 700 ปี จ.
เชียงใหม่ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
ว/ด/ป 

สถานที่อบรมศึกษา
ดูงาน 

19 นางสาวสุจิตรา  ประศาสตร์ศิลป์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 

20 นายวิทยา  ดวงเดือน การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

8 7 พฤษภาคม 
2563 

สพฐ.(ออนไลน์) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล  
ชื่อหลักสูตร  อบรม  ดูงาน 

ระยะเวลา  
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/ปี 

สถานที่อบรมศึกษา 
ดูงาน 

 

1 นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

2 นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา 
 
 
 

การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การอบรม :สุโขทัยคดีพร้อมใช้การส่งเสริมบทบาทมัคคุเทศก์ในงานมรดก
วัฒนธรรม  

6 26 ธ.ค. 
2563 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

3 นายพนม  พุฒลา การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

4 นางเบญจมาภรณ์  เทียน
ทอง 

การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

5 นายสุเทพ  มาคง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 
 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล  
ชื่อหลักสูตร  อบรม  ดูงาน 

ระยะเวลา  
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/ปี 

สถานที่อบรมศึกษา 
ดูงาน 

 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

6 นายปลวัชร พุ่มพวง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

7 นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

8 นางสาวธัญญา  น้อยถึง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

9 นายวีรพล  ปานด า การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

10 นายปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล การอบรม :สุโขทัยคดีพร้อมใช้การส่งเสริมบทบาทมัคคุเทศก์ในงานมรดก
วัฒนธรรม   

6 26 ธ.ค. 
2563 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล  
ชื่อหลักสูตร  อบรม  ดูงาน 

ระยะเวลา  
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/ปี 

สถานที่อบรมศึกษา 
ดูงาน 

 

11 นางสุภาพ  น้อยจันทร์ การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

12 นางสาวสุภาพร  สีนวล การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

13 นางสมปอง  ปานเมือง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

14 นางสาวศุภรัตน์  ช านาญ
ผา 

การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การอบรม :สุโขทัยคดีพร้อมใช้การส่งเสริมบทบาทมัคคุเทศก์ในงานมรดก
วัฒนธรรม  

6 26 ธ.ค. 
2563 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

15 นางภรณี  กังวาล การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การอบรม :สุโขทัยคดีพร้อมใช้การส่งเสริมบทบาทมัคคุเทศก์ในงานมรดก
วัฒนธรรม  

6 26 ธ.ค. 
2563 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล  
ชื่อหลักสูตร  อบรม  ดูงาน 

ระยะเวลา  
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/ปี 

สถานที่อบรมศึกษา 
ดูงาน 

 

16 นายชานนท์  ผ่องฉวี การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การอบรม :สุโขทัยคดีพร้อมใช้การส่งเสริมบทบาทมัคคุเทศก์ในงานมรดก
วัฒนธรรม  

6 26 ธ.ค. 
2563 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

17 ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอก
มืด 

การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การอบรม :สุโขทัยคดีพร้อมใช้การส่งเสริมบทบาทมัคคุเทศก์ในงานมรดก
วัฒนธรรม  

6 26 ธ.ค. 
2563 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

โครงการศูนย์วัฒนธรรม  6 6 เม.ย.2564 จังหวัดสุโขทัย 

18 นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การอบรม :สุโขทัยคดีพร้อมใช้การส่งเสริมบทบาทมัคคุเทศก์ในงานมรดก
วัฒนธรรม  

6 26 ธ.ค. 
2563 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

19 นางสาวนุศรา  รอดสิน การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้ของครู 

12 18-19ก.ย.
2563 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การอบรม :สุโขทัยคดีพร้อมใช้การส่งเสริมบทบาทมัคคุเทศก์ในงานมรดก
วัฒนธรรม  

6 26 ธ.ค. 
2563 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ( ปีการศึกษา 2563 ) 
ชื่อ นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
ที ่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี จ านวน

ชั่วโมง 
1 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ

การประชุมทางไกล 
สพฐ. 7 พฤษภาคม 

2563 
6  

2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

27 พฤษภาคม 
2563 

6  

 รวมจ านวน (ชั่วโมง)   12 ชม. 
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ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ( ปีการศึกษา2563 ) 
ชื่อ นายทวีพงศ์  รอดสิน  ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี จ านวน
ชั่วโมง 

1 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พฤษภาคม 
2563 

6  

2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

27 พฤษภาคม 
2563 

6  

 รวมจ านวน (ชั่วโมง)   12 ชม. 
 

ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ( ปีการศึกษา2563 ) 
ชื่อ นางรัชนี  พุดซ้อน  ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี จ านวน
ชั่วโมง 

1 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พฤษภาคม 
2563 

6  

2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

27 พฤษภาคม 
2563 

6  

 รวมจ านวน (ชั่วโมง)   12 ชม. 
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ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ( ปีการศึกษา 2563 ) 
ชื่อ นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี จ านวน
ชั่วโมง 

1 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พฤษภาคม 
2563 

6  

2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

27 พฤษภาคม 
2563 

6  

 รวมจ านวน (ชั่วโมง)   12 ชม. 
 

ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ( ปีการศึกษา 2563 ) 
ชื่อ นางสาววันทนีย์  ทัศนา  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี จ านวน
ชั่วโมง 

1 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พฤษภาคม 
2563 

6  

2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

27 พฤษภาคม 
2563 

6  

 รวมจ านวน (ชั่วโมง)   12 ชม. 
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ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ( ปีการศึกษา 2563 ) 
ชื่อ นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/
ปี 

จ านวน
ชั่วโมง 

1 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พ.ค. 
2563 

6  

2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 พ.ค. 
2563 

6  

3 หลักสูตร ระบบวิเคาระห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan - Typers of 
learners) 

หน่อยพัฒนาครู : บริษัท
นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา

จ ากัด 

22  - 23 
พ.ย. 2563 

20 

4 หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 19-21 มิ.ย. 
2563 

20 

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) และการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 22 มิ.ย. 
2563 

6 

 รวมจ านวน (ชั่วโมง)   58 ชม. 
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ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ( ปีการศึกษา 2563 ) 
ชื่อ นายโชษิตา  หล่ าทุ่ง  ต าแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/
ปี 

จ านวน
ชั่วโมง 

1 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พ.ค. 
2563 

6  

2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 พ.ค. 
2563 

6  

3 หลักสูตร ระบบวิเคาระห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล  
(Habitscan - Typers of learners) 

หน่อยพัฒนาครู : บริษัท
นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา

จ ากัด 

22  - 23 
พ.ย. 2563 

20 

4 หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 19-21 มิ.ย. 
2563 

20 

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) และการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 22 มิ.ย. 
2563 

6 

 รวมจ านวน (ชั่วโมง) 58 ชม. 
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ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ( ปีการศึกษา 2563 ) 
ชื่อ นายศุภรัฐ  จัตวา  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/
ปี 

จ านวน
ชั่วโมง 

1 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สพฐ. 7 พ.ค. 
2563 

6  

2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 พ.ค. 
2563 

6  

3 เรื่อง “ทักษะดิจิทัลเพ่ืออนาคต” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

28 เม.ษ. 
63 

2 

4 วิทยากรเรื่องการแต่งกายโขนละคร โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จ.สระบุรี 14-16 
ก.พ. 64 

10 

 รวมจ านวน (ชั่วโมง)   24 ชม. 
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ข้อมูลการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ของบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

1 นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีกา 
 รศึกษา 2563 

6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

รวมจ านวนชั่วโมง 12   
2 นายสว่าง  จันทร์เจาะ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 

เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 12   

3 นายณรรตธร  คงเจริญ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 12   
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

4 นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 12   

5 นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 12   
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

6 นางสาวจริยา  เฉยเม การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 12   

7 นางค ามี   ชัยรักษา หลักสูตรการอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 

20 16 เม.ย. 63 สสวท. (Online) 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-
9) รหัสหลักสูตร 63026 

20 7 พ.ค 63 สสวท. (Online) 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-
8) รหัสหลักสูตร 63025 

20 10 พ.ค 63 สสวท. (Online) 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 

20 28 พ.ค 63 สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต แห่ง
ประเทศไทย (Online) 

หลักสูตรออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 
(AI for Schools Level 1) 

8 30 ก.ย. –  
18 ต.ค. 63 

สสวท. (Online) 

หลักสูตรออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 
(AI for Schools Level 2) 

8 30 ต.ค. –  
10 พ.ย. 63 

สสวท. (Online) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฟิสิกส์และโลกอวกาศ) 

20 7 ส.ค. –  
29 ก.ย. 63 

สสวท. (Online) 

หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

20 7 ส.ค. –  
25 ก.ย. 63 

สสวท. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD: e-Learning) การพัฒนาการคิด 

3 1 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

3 2 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Skill) 

3 3 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) การคิดเพ่ือประสิทธิภาพของงาน 

3 4 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหาร
ข้อมูล 

3 5 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) Data Visulization 

3 6 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) Digital Literacy 

3 7 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) Data Analytics 

3 8 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) Digital Code of Merit 

3 9 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) 
ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนส าหรับ
ข้าราชการยุคดิจิทัล 

3 10 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

3 11 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) EQ กับการพัฒนาภาวะผู้น า 

3 12 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) จิตส านึกสาธารณะ 

3 13 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) ภาวะผู้น าในการท างานกับผู้อ่ืนอย่างสมดุล 
(Working with People) 

3 14 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) การวางแผนกลยุทธ์ 

3 15 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) นวัตกรรมกับการท างานภาครัฐ 

3 16 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(HRD: e-Learning) การเขียนหนังสือราชการ: เสริมทักษะใน
การเขียนหนังสือราชการ 

3 17 มิ.ย. 63 ก.พ. (Online) 

การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา การคิด
สร้างสรรค์ พัฒนารายวิชาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 18 มิ.ย. 63 Thai MOOC แพลต์ฟอร์ม     
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ (Online) 

การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา การสอนแบบ 
Active Learning ในห้องเรียนที่สนุกและใช้งานได้ทันที พัฒนา
รายวิชาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10 19 - 20  
มิ.ย. 63 

Thai MOOC แพลต์ฟอร์ม     
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ (Online) 

การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา การออกแบบ
การเรียนการสอนผ่านเว็บ พัฒนารายวิชาโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

3 21 มิ.ย. 63 Thai MOOC แพลต์ฟอร์ม     
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ (Online) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา หลักสูตรการ
ประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites พัฒนารายวิชา
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

7 22 มิ.ย. 63 Thai MOOC แพลต์ฟอร์ม     
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ (Online) 

การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียนเรื่องความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artifial Intelligence) 

1 3 ก.ค. 63 DGA&TDGA (Online) 

การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียนเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา 
(Chatbot) เพ่ือการบริการภาครัฐ 

1 4 ก.ค. 63 DGA&TDGA (Online) 

การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมทางการศึกษา Educational 
Innovation 

6 19 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การพัฒนาหลักสูตร Digital Literacy การรู้ดิจิทัล 6 19 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 
การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเอกสารทางราชการ : คู่มือ
ปฏิบัติงาน 

6 20 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การพัฒนาหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6 20 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 
การพัฒนาหลักสูตร การเขียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ 6 20 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 
การพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนปลอดขยะ  
(Zero Waste School) ปี 2563 
 

6 20 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การพัฒนาหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
Active Learning 

6 20 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) 

6 21 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การพัฒนาหลักสูตร การคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน สพม.38 
(ฉก.ชน.สพม.38) 

6 21 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศแนวใหม่ 
 

6 25 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมการนิเทศและการศึกษาชั้นเรียน 6 25 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 
การจัดการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 

6 7 พ.ค. 63 สพฐ. (Online) 

รวมจ านวนชั่วโมง 287   
8 นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 

เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 12   
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

9 นายจักกฤษณ์  สุขรอด การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 – 3 

20 15 - 17  
พ.ย. 63 

โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ 
รีสอร์ทแอนด์สปา 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 32   

10 นางสาวพรรณิพา   
เมฆพัฒน์ 

การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID -19 ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6 28 มี.ค. 63 กศน. จังหวัดอุบลราชธานี 
(Online) 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID -19  6 29 มี.ค. 63 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
(Online) 

การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 10 เม.ย. 63 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 

(Online) 
การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตร  
Digital Literacy  

6 13 เม.ย. 63 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 

(Online) 
การอบรมการพัฒนาหลักสูตร Digital Literacy การรู้จักดิจิทัล 6 15 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา Educational 
Innovation 

6 16 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การอบรมการพัฒนาการสร้างเอกสารทางวิชาการ: คู่มือ
ปฏิบัติงาน 

6 17 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

6 23 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก ACTIVELEARNING 

6 24 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6 25 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 
การอบรมการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ID PLAN) 

6 27 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ 6 29 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่  
1-3 (Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) 

20 1 พ.ค. 63 สพฐ./สสวท. (Online) 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานพัสดุให้เกิด 
ประสิทธิภาพส าหรับสถานศึกษา 

6 3 พ.ค. 63 สพม. 38 (Online) 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ 
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (Coding Online for Grade 10-12 
Teacher(C4T-9) 

20 6 พ.ค. 63 สพฐ./สสวท. (Online) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การอบรมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

6 7 พ.ค. 63 คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (Online) 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ 
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online for Grade 7-9 
Teacher (C4T-8) รหัส 63025 

20 16 พ.ค. 63 สพฐ./สสวท. (Online) 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

มัธยมต้น กิจกรรมความร้อนรอบตัว 20 3 ก.ย. 63 สสวท. (Online) 
มัธยมปลาย กิจกรรม วิทย์ คณิต เพ่ือชีวิต 20 7 ก.ย. 63 สสวท. (Online) 
วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู  
ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) 

6 16 ม.ค. 64 คุรุสภา 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ 
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (Coding Online for Grade 10-12 
Teacher(C4T-9) รหัส 63026 

20 18 ม.ค. 64 สพฐ./สสวท. (Online) 

อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

15 16 ก.พ. 64 สพฐ.(Online) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา 
ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-lerrning) ครบตามหลักสูตร 6 หน่วยการ
เรียนรู้  

รวมจ านวนชั่วโมง 237   
11 นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์ อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับครูมัธยม 

ศึกษาปีที่ 4-6 
20 16 พ.ค. 63 สสวท. (Online) 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 32   

12 นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  
รหัสหลักสูตร 62037 
 

20 7 มิ.ย. 63 สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย (Online) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ
ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการสอน 
ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

12 25 - 26  
ก.ค. 63 

โรงเรียนอุดมดรุณี  
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์  

หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ปีงบประมาณ 2563 

24 3 - 24  
ก.ย. 63 

สสวท. (Online) 

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 – 3 

20 15 - 17  
พ.ย. 63 

โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ 
รีสอร์ทแอนด์สปา 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ
ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการสอนไปยัง
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 

12 26 - 27  
ธ.ค. 63 

โรงเรียนอุดมดรุณี  
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์ 

รวมจ านวนชั่วโมง 100   
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

13 นายราชันย์ ปิยะสิริเชาวน์ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 12   

14 นายเสกสรร   เทียนทอง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศกึษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 12   

15 นางณัฎฐชา   อ าพร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ
ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการสอนไปยัง
โรงเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

12 26 ก.ค. 63 โรงเรียนอุดมดรุณี 
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ
ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการสอนไปยัง
โรงเรียน 

12 26 - 27  
ธ.ค. 63 

โรงเรียนอุดมดรุณี 
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

มัธยมปลาย กิจกรรม วิทย์ คณิต เพ่ือชีวิต 20 7 - 21 ก.ย. 63 สสวท. (Online) 
เพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 

20 17 - 19  
มิ.ย. 63 

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ (Online) 

การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี แบบออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา 
หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 

20 16 เม.ย. 63 สสวท. (Online) 

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย รหัส
หลักสูตร 62037 

20 17 เม.ย. 63 สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย (Online) 

  วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 116   

16 นางสาวสุนันทา  เมฆไตร
รัตน์ 

การคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน สพม. 38 3 15 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับครูมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 - 6 

20 16 พ.ค. 63 สสวท. (Online) 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6 22 มี.ค. 63 ชมรมนักวิจัย (Online) 
การเขียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 

3 15 เม.ย. 63 สพม. 38 (Online) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับครูมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 - 3 

12 4 เม.ย. 63 สสวท. (Online) 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัด 
การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ 
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online for Grade 7-9 
Teacher (C4T-8) รหัส 63025 

20 8 ก.พ. 64 สพฐ./สสวท. (Online) 

อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษาส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-lerrning) ครบตามหลักสูตร 6 หน่วยการเรียนรู้  

15 18 มี.ค. 64 สพฐ.(Online) 

รวมจ านวนชั่วโมง 91   
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

17 นางสาวอัญญารัตน์  
ค าก้อน 

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  
รหัสหลักสูตร 62037 

20 7 มิ.ย. 63 สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย (Online) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ
ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการสอนไปยัง
โรงเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

12 25 - 26  
ก.ค. 63 

โรงเรียนอุดมดรุณี  
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์  

หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ปีงบประมาณ 2563 

24 3 - 24  
ก.ย. 63 

สสวท. (Online) 

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 – 3 

20 15 - 17  
พ.ย. 63 

โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ 
รีสอร์ทแอนด์สปา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ
ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการสอนไปยัง
โรงเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

12 26 - 27  
ธ.ค. 63 

โรงเรียนอุดมดรุณี  
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์ 

  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

  วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษาส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-lerrning) ครบตามหลักสูตร 6 
หน่วยการเรียนรู้  

15 27 มี.ค.64 สพฐ.(Online) 

รวมจ านวนชั่วโมง 115   
18 นายปฏิฬ  นาคทอง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 

เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

รวมจ านวนชั่วโมง 12   
19 นางกรนนัท์  เอ่ียมภูเขียว การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย 
ในการขยายผลองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการ 
สอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

12 26 ก.ค. 63 โรงเรียนอุดมดรุณี  
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการ
ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการสอนไปยัง
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 

12 26 - 27  
ธ.ค. 63 

โรงเรียนอุดมดรุณี  
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์ 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 

20 17 – 19 
 มิ.ย. 63 

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ (Online) 

รวมจ านวนชั่วโมง 56   
20 นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ การทดสอบความรู้หลักสูตร SUPER FULL MOON 2020 6 8 เม.ย. 63 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตร Digital Literacy การรู้ดิจิทัล 6 18 เม.ย. 63 สพม. 38 
การอบรมการพัฒนาหลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6 18 เม.ย. 63 สพม. 38 
การท าแบบทดสอบ ชุดความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย 6 26 เม.ย. 63 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
การอบรมการพัฒนาหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก ACTIVE LEARNING 

6 26 เม.ย. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ 6 26 เม.ย. 63 สพม. 38 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

6 27 เม.ย. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) 

6 27 เม.ย. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรวินัยและการรักษาวินัย 6 27 เม.ย. 63 สพม. 38 
แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ 
ว21/2560 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

6 05 พ.ค. 63 โรงเรียนบางละมุง 

วินัยและการรักษาวินัย 6 07 พ.ค. 63 สพม. 38 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

6 07 พ.ค. 63 สพฐ. 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมทางการศึกษา 
Educational Innovation 

6 19 พ.ค. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการสร้างเอกสารทางวิชาการ : 
คู่มือปฏิบัติงาน 

6 19 พ.ค. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ 
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

6 19 พ.ค. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการเขียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ 6 19 พ.ค. 63 สพม. 38 
การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการนิเทศแนวใหม่ 6 19 พ.ค. 63 สพม. 38 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการประเมินการเตรียม 
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

6 19 พ.ค. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน  
สพม. 38 (ฉก.ชน.สพม.38) 

6 19 พ.ค. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste 
School) 

6 19 พ.ค. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานพัสดุให้เกิด 
ประสิทธิภาพส าหรับสถานศึกษา  

6 19 พ.ค. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว 
ปฏิบัติในการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ยุวกาชาดสถานศึกษา 

6 19 พ.ค. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

6 20 พ.ค. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  

6 20 พ.ค. 63 สพม. 38 

การอบรมการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการนิเทศและการศึกษา
ชั้นเรียน  

6 21 พ.ค. 63 สพม. 38 

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การขออนุญาตไป
ต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 26 พ.ค. 63 สพม. 35 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัด 
การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

โครงการโรงเรียนปลอดภัยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รหัสหลักสูตร 62037 

20 27 พ.ค. 63 สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

อบรมออนไลน์ในระบบ E – learning CME2 6 29 พ.ค. 2563 สพป.เชียงใหม่ เขต2 
ท าแบบทดสอบออนไลน์ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 29 พ.ค. 2563 โรงเรียนปทุมคงคา 
การประเมินผลการพัฒนาตนเองในช่วงเฝ้าระวังโควิด 
เรื่อง การวิจัยเบื้องต้น 

6 29 พ.ค. 2563 โรงเรียนปทุมคงคา 

ท าแบบทดสอบออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

6 5 มิ.ย. 2563 โรงเรียนบางละมุง 

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “เมฆ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6 7 มิ.ย. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “แผนที่ดาว” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6 8 มิ.ย. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ระบบสุริยะ” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6 8 มิ.ย. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการพลังงานทดแทน 
(ALTERNATIVE ENERGY) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6 9 มิ.ย. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “แผ่นดินไหวและภูเขาไฟ” ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6 20 มิ.ย. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “สารพันธุกรรม” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6 20 มิ.ย. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
การทดสอบประเมินผลออนไลน์ เรื่อง ค าขวัญประจ าจังหวัด 
ของไทย ชุดที่ 1 

6 20 มิ.ย. 2563 โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ฤดูกาล” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6 21 มิ.ย. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
การอบรมออนไลน์ “การใช้โปรแกรม Zoom” 6 21 มิ.ย. 63 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 
การอบรม “หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 6 21 มิ.ย. 63 สพป.สกลนคร เขต 3 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่” หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
“วิชานักดาราศาสตร์” 
การอบรม “หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่” หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
“วิชานักเดินทางไกล” 

6 21 มิ.ย. 63 สพป.สกลนคร เขต 3 

การอบรม “หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่” หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
“วิชานักธรรมชาติวิทยา” 

6 21 มิ.ย. 63 สพป.สกลนคร เขต 3 

การอบรม “หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่” หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
“วิชานักอุตุนิยมวิทยา” 

6 21 มิ.ย. 63 สพป.สกลนคร เขต 3 

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง กาแล็กซี Galaxy ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6 14 ธ.ค. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 
พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) 

6 16 ม.ค. 64 คุรุสภา 

การอบรมความรู้ออนไลน์ มาร์ซซิ่งความดี 4ส “สถาบัน  สมาธิ  
สัมมาชีพ  เสียสละ” ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้าน

6 31 ม.ค. 64 มูลนิธิครูของแผ่นดิน 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

การศึกษา และได้รับเกียรติบัตร “คุรุชนคนดี” 
อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online for Grade 7-9 Teacher  
(C4T-8) รหัส 63025 

20 9 ก.พ. 64 สพฐ./สสวท. (Online) 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (Coding Online for Grade 10-12 
Teacher(C4T-9) รหัส 63026 

20 9 ก.พ. 64 สพฐ./สสวท. (Online) 

อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษาส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-lerrning) ครบตามหลักสูตร 6 
หน่วยการเรียนรู้  

15 10 ก.พ.64 สพฐ.(Online) 

รวมจ านวนชั่วโมง 363   
21 นางสาวปาริชาต   ผาสุข การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ

เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 12   
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

23 นางสาวสิรินุช   เข็มคง อบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 12/2562 สุโขทัย 24 8 ก.พ. 63 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

อบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 11/2562 
สุโขทัย 

24 10 ก.พ. 63 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

20 17 - 19  
มิ.ย. 63 

สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์เพ่ือ
ยกระดับการศึกษาไทยตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ 

30 11 – 12 
ก.ค. 63 

สพฐ.ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

อบรมหลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล  
“ปัน้ครูเป็นยูทูปเบอร์” 

12 9 – 10  
ก.ย. 63 

สพม.38 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ 
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
อบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ 

15 28 มี.ค.64 สพฐ.(Online) 

รวมจ านวนชั่วโมง 137   
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

23 นางสาวธัญนภัสร์   ยนต์นิยม การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

รวมจ านวนชั่วโมง 12   
24 นางสาวน้ าเพ็ชร   มั่งคล้าย การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการ

จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

รวมจ านวนชั่วโมง 12   
25 นางมริษา   ใจรักษ์ มัธยมปลาย กิจกรรม วิทย์ คณิต เพ่ือชีวิต 20 7 - 21 ก.ย. 63 สสวท. (Online) 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 32   
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม  
ดูงาน 

ระยะเวลา 
(จ านวนชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/พ.ศ. 

สถานที่อบรม 
ศึกษาดูงาน 

26  นายณัฐวัฒน์  เกตุดี การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

6 27 พ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยากร ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 6 19 ธ.ค. 63 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รวมจ านวนชั่วโมง 12   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/ปี 

สถานที่อบรม
ศึกษาดูงาน 

1 นายธีรพงษ์  เข็มคง -อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional 
Community:DLC) 
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 

6 
 
 
6 

 
 
6 

15 มิ.ย.
2562 
 
15 มิ.ย.
2562 
 
25 ก.ย.
2562 

-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
 -โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 

2 นางรัชดาวัลย์ 
ธิติกุลธรณ์ 
 
 
 
 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 

6 
 

6 
 
 
6 

 

15 มิ.ย.
2562 
15 มิ.ย.
2562 
 
25 ก.ย.
2562 

-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/ปี 

สถานที่อบรม
ศึกษาดูงาน 

3 นางวาสนา 
ทิพพาหา 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 

6 
 
6 
 
 
6 

15 มิ.ย.
2562 
15 มิ.ย.
2562 
 
25 ก.ย.
2562 

-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 
 

4 นางวาสนา 
ทิพพาหา 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 
 

6 
 
6 
 
 
6 

15 มิ.ย.
2562 
15 มิ.ย.
2562 
 
25 ก.ย.
2562 

-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 
 
 

5 
 

นางจรัสศรี 
เขาเหิน 

-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 

6 
 

25 ก.ย.
2562 

-โรงเรียนเมือง
เชลียง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/ปี 

สถานที่อบรม
ศึกษาดูงาน 

6 นายวิทยา 
อินอยู่ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
--อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 
 

6 
 
6 
 
 
6 

15 มิ.ย.
2562 
15 มิ.ย.
2562 
 
25 ก.ย.
2562 

 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 
 

7 
 

นางนภาพร 
โพธิ์เงิน 
 
 
 
 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 

6 
 

6 
 
 

6 
 

15 มิ.ย.
2562 
15 มิ.ย.
2562 
 
25 ก.ย.
2562 

-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 



47 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/ปี 

สถานที่อบรม
ศึกษาดูงาน 

7 
 
 

นางนภาพร 
โพธิ์เงิน 
 
 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 

6 
 
 
6 
 
 
6 

 

15 มิ.ย.
2562 
 
15 มิ.ย.
2562 
 
25 ก.ย.
2562 

-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 

8 
 
 
 
 
 

 
 

9 
 
 

น.ส.ศิริวรรณ 
พันทะยัก 
 
 
 
 
 
 
นางสายรุ้ง 
อยู่คร 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 
 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  

6 
 
6 
 

 
6 
 
 
6 
 
 

15 มิ.ย.
2562 
15 มิ.ย.
2562 
 
25 ก.ย.
2562 
 
15 มิ.ย.
2562 
 

-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 
 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/ปี 

สถานที่อบรม
ศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 
นางภัสติ์ทิพา 
ยนต์นิยม 
 
 
 
 
 
 
นางนุศรา  
สิรพพงศ์สถาพร 

(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 
 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 
 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD) ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 

6 
 
6 
 

 
6 
 
6 

 
 

6 
 

 
6 

 
6 
 
6 

15 มิ.ย.
2562 
25 ก.ย.
2562 
 
15 มิ.ย.
2562 
15 มิ.ย.
2562 
 
25 ก.ย.
2562 
 
15 มิ.ย.
2562 
15 มิ.ย.
2562 
25 ก.ย.
2562 

วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 
 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร อบรม ดูงาน ระยะเวลา 
(จ านวน
ชั่วโมง) 

ระหว่าง 
วัน/เดือน/ปี 

สถานที่อบรม
ศึกษาดูงาน 

12 นางเสาวนีย์  อรุณแจ้ง -อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional Community:DLC)การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 

6 
 
6 
 
 
6 
 

15 มิ.ย.
2562 
15 มิ.ย.
2562 
 
25 ก.ย.
2562 

-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
 
-โรงเรียนเมือง
เชลียง 

13 นางจรัสศรี 
เขาเหิน 

-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สุโขทัย 

6 
 

25 ก.ย.
2562 

-โรงเรียนเมือง
เชลียง 

14 นางเพลินจิคร 
ช านาญผา 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prosional 
Community:DLC) การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร  
(OD)   ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปี
การศึกษา 2562 
 

6 
 

6 
 

 
 

15 มิ.ย.
2562 
15 มิ.ย.
2562 
 
 
 

-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
-โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล       เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี จ านวน
ชั่วโมง 

1.  นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์ 1.  Coding for teacher (C4T)“หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู” 

อบรมออนไลน์ สสวท 
 

15 มิถุนายน 2563 20 

2.  นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม 1.  Coding for teacher (C4T)“หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู” 

อบรมออนไลน์ สสวท 
 

15 มิถุนายน 2563 20 

3.  นางสาวพวงพลอย พรกระแส 1.  Coding for teacher (C4T)“หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู” 

อบรมออนไลน์ สสวท 
 

15 มิถุนายน 2563 20 

4.  นางสาวดาราพร ซ้อนแดง 1.อบรม Stage d’habilitation du Delf scolaire A1-A2 
สถานเอกอัครทูตรฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย 

ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จ.พิษณุโลก 
 

16-17 ตุลาคม 2563 12 

  2.อบรม Stage d’habilitation du Delf scolaire A1-A2 
 

อบรมออนไลน์ 
สถานเอกอัครทูตรฝรั่งเศส 

 ประจ าประเทศไทย 

วันที่ 9 และ 16 
ธันวาคม 2563 

6 

5.  นายลิขิต สอนเทียน 1. โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการ
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร62037 

อบรมออนไลน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย 

17-18 มิถุนายน 2563 20 

  2.2020-2021 International Chinese Language 
Teachers Scholarship for Four-week Study 

อบรมออนไลน์ 
Beijing Language and Culture 

University 

16 มกราคม 2564 
ถึง 

18 กุมภาพันธ์ 2564 

20 
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ที ่ ชื่อ-สกุล       เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี จ านวน
ชั่วโมง 

6.  นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น 1. โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการ
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร62037 

อบรมออนไลน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย 

17-18 มิถุนายน 2563 20 

  2.2020-2021 International Chinese Language 
Teachers Scholarship for Four-week Study 

อบรมออนไลน์ 
Beijing Language and Culture 

University 

16 มกราคม 2564 
ถึง 

18 กุมภาพันธ์ 2564 

20 

7.  นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก 1. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
องค์กร OD 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 15 มิถุนายน 2563 6 

8.  นางสาวกฤติมา สืบนาคสุข 1.  Coding for teacher (C4T)“หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู” 

อบรมออนไลน์ 
สสวท 

29 มิถุนายน 2563 20 

  1.  Coding for teacher (C4T)“หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู” 

อบรมออนไลน์ 
สสวท 

30 มิถุนายน 2563 20 

9.  นางสาวสุทธิณี โชติมน 1. โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการ
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร62037 

อบรมออนไลน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย 

17-18 มิถุนายน 2563 20 

  2.2020-2021 International Chinese Language 
Teachers Scholarship for Four-week Study 

อบรมออนไลน์ 
Beijing Language and Culture 

University 

16 มกราคม 2564 
ถึง 

18 กุมภาพันธ์ 2564 

20 
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ที ่ ชื่อ-สกุล       เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี จ านวน
ชั่วโมง 

10.  นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์ 1.  Coding for teacher (C4T)“หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู” 

อบรมออนไลน์ 
สสวท 

30 มิถุนายน 2563 20 

11.  นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร 1.  Coding for teacher (C4T)“หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู” 

อบรมออนไลน์ 
สสวท 

15 มิถุนายน 2563 20 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางทวีรัตน์  เหรียญทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. หลักสูตรส าหรับข้าราชการผ่านระบบ 
E-Learning ผ่าน WWW.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย 24 กรกฎาคม 2563   20 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการ
สอนศตวรรษท่ี 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา 
บูรณาการสาระระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
รหัสหลักสูตร 624181128 

บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด 31 สิงหาคม 2563   23 

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 57 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางอุษา   พุฒลา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

2. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน 
ระดับมัธยมศึกษาปลาย 

สสวท. 7–28 กันยายน 2563   20 

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 34 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 14 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

นางรัชดา    ศิริศรีลดามาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. หลักสูตรระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผน
จัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan - Types of Learners) 
รหัสหลักสูตร 628181076 

บริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์
การศึกษาจ ากัด 

19 พฤษภาคม 2563   14 

2. หลักสูตรการวัดความรู้การพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการสอนทางไกลในสถานกาณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 พฤษภาคม 2563   6 

3. หลักสูตรการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนร้อยเอ็ด 18 มิถุนายน 2563   6 

4. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น
บูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจ าลองธุรกิจ (Business 
Model Canvas) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รหัสหลักสูตร 624182015 

บริษัท อมร 8558  
พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม
ทางการศึกษา จ ากัด 

13 กรกฎาคม 2563   20 

5. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

นางรัชดา    ศิริศรีลดามาศ  (ต่อ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

6. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับมัธยมศึกษาปลาย 

สสวท. 7–28 กันยายน 2563   20 

7. หลักสูตรระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผน
จัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan - Types of Learners) 
รหัสหลักสูตร 628181076 

บริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์
การศึกษาจ ากัด 

13 กันยายน 2563   20 

8. การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษา สสวท. 24–25 พฤศจิกายน 2563   12 
9. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
ด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21  

กระทรวงศึกษาธิการ 15 พฤษภาคม 2564   30 

รวม 142 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางอารีย์   สาเกกูล  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

2. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับมัธยมศึกษาปลาย 

สสวท. 7–28 กันยายน 2563   20 

3. การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษา สสวท. 24–25 พฤศจิกายน 
2563 

  12 

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 46 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

นางปกายดาว    ปานอยู่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โครงการความรว่มมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผล
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวธิีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 1/2563 

ศูนย์โรงเรียนอุดมดรุณี 
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์ 

25–26 กรกฎาคม 2563   12 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการ
สอนศตวรรษท่ี 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา 
บูรณาการสาระระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร 
624181128 

บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด 31 สิงหาคม 2563   23 

4. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับมัธยมศึกษาปลาย 

สสวท. 7–28 กันยายน 2563   20 

5. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

นางปกายดาว   ปานอยู่   (ต่อ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียน
เครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีจัด 
การเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2563 

ศูนย์โรงเรียนอุดมดรุณี 
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์ 

26–27 ธันวาคม 2563   12 

รวม 81 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นายยุทธ์สพร   รักสิงห์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 14 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางสาวณัฐวรรณ   ม่ันใจ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

14–16 มิถุนายน 2563   20 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สสวท. 3–24 กันยายน 2563   20 

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

5. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรมออนไลน์การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1−3 
Coding Online For Grade 7−9 Teacher (C4T−8) รุ่นที่ 2 
 

สสวท. 13–16 มกราคม 2564   20 



63 
 

 
 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

6. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรมออนไลน์การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4−6 
Coding Online Grade 10−12 Teacher (C4T−9) รุ่นที่ 2 

สสวท. 30 มกราคม 2564 
–กุมภาพันธุ์ 2564 

  20 

7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน
การจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาส าหรับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e–learning) 

สพฐ. 20–25 มีนาคม 2564   15 

รวม 109 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
นางสุมาลี   หมากผิน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

14–16 พฤษภาคม 2563   20 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สสวท. 3–24 กันยายน 2563   20 

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

5. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรมออนไลน์การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1−3 
Coding Online For Grade 7−9 Teacher (C4T−8) รุ่นที่ 2 

สสวท. 31 มกราคม 2564   20 

6. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรมออนไลน์การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4−6 
Coding Online Grade 10−12 Teacher (C4T−9) รุ่นที่ 2 

สสวท. 1 กุมภาพันธุ์ 2564   20 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

นางสุมาลี   หมากผิน  (ต่อ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน
การจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาส าหรับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e–learning) 

สพฐ. 15 มีนาคม 2564   15 

รวม 109 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางวิไล   นิลทวี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. หลักสูตร "ความคิดสร้างสรรค์" ม.ราชภัฏราชนครินทร 20 พฤษภาคม 2563   6 
2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 20 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางสมใจ   พงษ์สิงห์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

2. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สสวท. 3–24 กันยายน 2563   20 

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 34 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางสาวปั้นหยา   สุขโรจน์บัณฑิตย์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โครงการความรว่มมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผล
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวธิีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 1/2563 

ศูนย์โรงเรียนอุดมดรุณี 
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์ 

25–26 กรกฎาคม 
2563 

  12 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์  
ส าหรับครูผู้สอน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 

สสวท. 7–28 กันยายน 
2563 

  20 

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 
2563 

  6 

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โครงการความรว่มมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผล
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวธิีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 2/2563 

ศูนย์โรงเรียนอุดมดรุณี 
เครือข่ายโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์ 

26–27 ธันวาคม 
2563 

  12 

รวม 58 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
นางสาวสุภาพร   นิรันดร์รัตนกิจ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  Coding Online Grade 10-12 
Teacher (C4T-9) 

สสวท. 10 มิถุนายน 2563   20 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์  
ส าหรับครูผู้สอน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 

สสวท. 7–28 กันยายน 2563   20 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ครูวิทยากร  
สอวน. ค่าย 1  วิชาคณิตศาสตร์ 

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. 20–25 ตุลาคม 2563   40 

5. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 94 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางลาวัลย์    ถาพันธ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมศักยภาพ 
ครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่ส าหรับ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 
สงคราม 

25–27 มิถุนายน 2563   20 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สสวท. 3–24 กันยายน 2563   20 

4. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สพม.38 8 กันยายน 2563   6 
5. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 60 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางสาวอนุธิดา   แก้วสีม่วง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะ – 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

10–13 มิถุนายน 2563   20 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สสวท. 3–24 กันยายน 2563   20 

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

5. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรมออนไลน์การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1−3 
Coding Online For Grade 7−9 Teacher (C4T−8) รุ่นที่ 2 

สสวท. 16 มกราคม 2564   20 
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ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน
การจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาส าหรับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e–learning) 

สพฐ. 20 มีนาคม 2564   15 

รวม 109 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นายอนิรุทธ์    พุ่มอ่อน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะ – 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 
กิจกรรมส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์เพ่ือยกระดับ
การศึกษาไทย 

วิทยาลัยนานาชาติ  
ม.วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11–12 กรกฎาคม 2563   30 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

4. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล บริษัทไมโครซอฟท์  โดยสพฐ. 22–24 เมษายน 2564   24 
รวม 68 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางวาริน   สอนง่ายดี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการพัฒนาการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กิจกรรมศึกษา
ดูงานโรงเรยีนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

 หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับมัธยมศึกษาปลาย 

สสวท. 7–28 กันยายน 2563   20 

2. โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

25–27 ธันวาคม 2563   20 

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

4. การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรมออนไลน์การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4−6 
Coding Online Grade 10−12 Teacher (C4T−9) รุ่นที่ 2 

สสวท. 8 มีนาคม 2564   20 

รวม 74 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางดวงพร  มากล  า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. หลักสูตรอบรมออนไลน์การจดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 
Teacher (C4T-8) 

สสวท. 1 พฤษภาคม 2563 
–30 มิถุนายน 2563 

  20 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สสวท. 3–24 กันยายน 2563   20 

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 54 
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แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางอ าพร     รักสิงห์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 14 
 
 
 
 

 
 



77 
 
 

 
 

แบบบันทึกการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
นางสาวยุวลี   เที่ยงทุ่ง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต าแหน่งครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ เรื่องท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี รูปแบบการอบรม จ านวนชั่วโมง 
สถานที ่ ออนไลน์ 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 
กิจกรรมส่งเสริมครูเพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์เพ่ือยกระดับ
การศึกษาไทย 

วิทยาลัยนานาชาติ ม.วิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

11–12 กรกฎาคม 2563   30 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

7 สิงหาคม 2563   8 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ครูวิทยากร  
สอวน. ค่าย 1  วิชาคณิตศาสตร์ 

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. 20–25 ตุลาคม 2563   40 

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 2563   6 

รวม 84 
 


