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ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงด าเนินการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็น
โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนเมืองเชลียง โดยมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพ่ือให้พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและครู  กิจกรรมนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากครูทุกท่าน และนักเรียนเป็นอย่างดี 

โครงการนี้ด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 และจะเสร็จสิ้นการด าเนินงานเดือนมีนาคม พ.ศ.  2565   
คณะผู้รับผิดชอบจึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  และสถานศึกษาดังรายละเอียดที่ปรากฏ  

 
               นางสาวนิภาวรรณ   รื่นรมย์ 
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สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 
ปีการศึกษา 2564   

 
สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่ 6  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานด้านผู้เรียน - 
มาตรฐานด้านครู     มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือให้บุคคลากรได้มีประสบการณ์  ได้พัฒนาตนเอง น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน น ามาพัฒนางานใน
หน้าที่ให้ก้าวหน้า นอกจากนี้การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะท า
ให้โรงเรียนพัฒนา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564  เทอม 1 พบว่าครูและบุคลากร ควรได้รับการส่งเสริมในการจัดท าวิจัย
พัฒนาการจัดกระบวนการสอน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมองของผู้เรียน เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท าการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 จากความส าคัญดังกล่าว กลุ่มงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรขึ้นมาเพ่ือ ให้บุคลากร
ได้รับประสบการณ์ และสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 
    2.2 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. เป้าหมาย 
    3.1  ด้านปริมาณ 
         3.1.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
         3.1.2 บุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
    3.2  ด้านคุณภาพ 
         3.2.1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่  
         3.2.2 บุคลากรในโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดี  ขึ้นไป 
4.  วิธีด าเนินการ 
 4.1 มีการส ารวจข้อมูลของคระครูในเรื่องที่สนใจจะเข้ารับการพัฒนา 
 4.2 มีการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 4.3 จัดบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม  สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงาน 
 4.4 อบรมภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาขวัญก าลังใจ 
 4.5 กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา 
 

1 



 

 

 

5.  งบประมาณ 
 
  ตั้งไว้ เงินอุดหนุน   230,000  บาท 
   
6.   สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่ 

/  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 

2 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน  ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 

/  บุคลากรมีความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

 
7.  ผลส าเร็จของโครงการ 
    ผลผลิต (Out put) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละของผลส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่  

90 95 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดี  
ขึ้นไป 

90 95 
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8.  สรุปในภาพรวม 
    9.1  จุดเด่นของโครงการในครั้งนี ้

เป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานได้
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้บุคคลากรได้มีประสบการณ์  ได้พัฒนาตนเอง น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
น ามาพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้า  
    8.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการในครั้งนี ้
           เนื่องจากปีนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  จึงท าให้มีการอบรมออนไลน์เกิดข้ึน  ควรมีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในการอบรมอย่างหลากหลายเพื่อให้ครูได้เข้าถึงการอบรมอย่างหลากหลาย 
  8.3  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการในครั้งนี ้
 ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดให้อบรมออนไลน์อย่างหลากหลายช่องทาง 
          
 
 
                                                                        ลงชื่อ  
                                                                                    (นางสาวนิภาวรรณ    รื่นรมย์) 
                                                                                            ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
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ภาคผนวก        
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
การเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัดอบรม 
 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางเฉลียว  พลอยเจริญ  
1 2 – 3  กรกฎาคม 

2565   
 โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางพวงเพชร   แก้วเกต  
1 16 ธันวาคม 2563 การอบรมโครงการ Libraly : Care the Bear มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงคราม 
2 17 มีนาคม 2564 การอบรมโครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

และสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงคราม 
3 12 มีนาคม 2564   ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระภาษาไทย 

สพม.สุโขทัย 

4 12 พฤษภาคม 2564 จัดการสัมมนาทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ แนวทางในการบริหารงาน

และการบริการห้องสมุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
        พิบูลสงคราม   

5 2 – 3  กรกฎาคม 
2565   

 

 โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นายปิยะ  อุดมมงคล  
1 27 มกราคม 2565 การอบรมตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและให้

ความรู้การก าจัดน้ าเสีย 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
3 สังกัดกรมควบคุมมลพิษ 

2 2 – 3  กรกฎาคม 
2565   

 

 โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางอรุณรัตน์   คัมภีรพจน์  
1 2 – 3  กรกฎาคม 

2565   
 

 โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

2 1 สิงหาคม  2565 การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภาระดับประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาคณะกรรมการ
นักเรียน 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   



 

 

 

 
 

 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัดอบรม 
 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางฉัตรนฤมล  เหรา  
1 6 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิง
ระบบ GPAS 5 Step 

สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ 

2 2 – 3  กรกฎาคม 
2565   

 โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางกาญจนา  จิตประสาร  
1 18 มิถุนายน 2565 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มี

ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
สพฐ. 

2 2 – 3  กรกฎาคม 
2565   

 โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

3 21 กรกฎาคม  2565 สัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพตามโครงการ
เตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด
สุโขทัย 

4 2 ธันวาคม 2563 สัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางมัณฑนา  ฟั่นเฝือ  
1 2 – 3  กรกฎาคม 

2565   
 โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นายวรดิฐ  เกิดผล  
1 18-19 ธันวาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลองค์

ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนอุดมดรุณี   

2 2 – 3  กรกฎาคม 
2565   

 โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางเจียม  ระวังภัย  
1 25-26 มิถุนายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลองค์

ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนอุดมดรุณี   

2 18 มิถุนายน 2565 การอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

3 2 – 3  กรกฎาคม 
2565   

 โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัดอบรม 
  ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี  



 

 

 

 
 

4 30 มกราคม 2564   การอบรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

2 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางสาวแสงเดือน พลมาก  
1 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 

โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 
บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางสาวกนกพร  นวมนาค  
1 6 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิง
ระบบ GPAS 5 Step 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

2 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางพชรภรณ์  ประชัน  
1 6 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิง
ระบบ GPAS 5 Step 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

2 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางสุพัตรา  จั่นจีน  
1 1 มีนาคม 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี และการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   

2 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์  
1 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 

โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 
บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ  
1 18-19 ธันวาคม 2564 อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดหาพัสดุ

และการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

โรงเรียนอุดมดรุณี   

2 22 มกราคม 2565 จัดการอบรมโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด
ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Step 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

3 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

    



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัดอบรม 
 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางสาวไฉน  อรุณเกล้า  
1 25 กุมภาพันธ์ 2564                การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน

สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในระดับโรงเรียนมัธยมทั้ง 27 แห่ง 

สพม.สุโขทัย 

2 31  มีนาคม 2564 การอบรมโครงการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร ปี 2563 

คณะสงฆ์ จังหวัดสุโขทัย 

3 25 สิงหาคม  พ.ศ. 
2565 

การประชุมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการสร้างพฤติกรรม
เชิงบวกของนักเรียนมัธยมศึกษา 

สพม.สุโขทัย 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์  
1 1 มีนาคม 2565 ก าหนดการประชุมชี้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ( MOE Safety 
Center ) 

สพม.สุโขทัย 

2 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์  
1 6 มีนาคม 2564 การประชุมโครงการ-โรงเรียนคุณภาพ ศธจ.สุโขทัย 
2 29 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการประเมิน

และซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกใน
สถานการณ์ COVID-19 

สพม.สุโขทัย 

3 28 กุมภาพันธ์ –  
11 มีนาคม  2565 

การอบรมด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาไทย รูปแบบ

ข้อสอบอัตนัย 

สทศ. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี  
1 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2565 
คณะกรรมการประชุมเพ่ือชี้แจงการจัดสอบ O-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สพม.สุโขทัย 

2 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร  
1 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 

โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 
บริษัท ปตท. 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัดอบรม 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางอรนุช  จูเปีย  
1 19  กุมภาพันธ์  2564 โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ

ครู กิจกรรมพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุตรดิตถ์ 
 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางประภาวดี  ทองเวียง  
2 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 

โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 
บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นายศราวุฒิ  เนียมหอม  
1 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 

โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 
บริษัท ปตท. 

2 18-28 กรกฎาคม  
2565   

เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
แห่งชาติ ครั้งที่ 42 

ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสุโขทัย 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ  
1 25 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สพม.สุโขทัย 

2 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 

 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นายเอกรัฐ   ตรองบุญมี  
1 6 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิง
ระบบ GPAS 5 Step 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์ 

2 8-28 กรกฎาคม 2565   ก าหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
แห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับ
จังหวัด 

ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสุโขทัย 

3 9 กรกฎาคม 2565 การอบรมโครงการรักษ์ภาษาไทย สพม.สุโขทัย 
 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางรุ่งฤดี  ทองแซม  
 1 มีนาคม 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี และการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ 

สพม.สุโขทัย 

 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัดอบรม 
 ชื่อผู้เข้ารับการอบรม นางสาวร าพู  ช่างไชย  
 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 

โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 
บริษัท ปตท. 

  นางสาวประนอม  จะปิน  
 18-19 ธันวาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลองค์

ความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนอุดมดรุณี   

 2 –3  กรกฎาคม 2565    โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. 

บริษัท ปตท. 



 

 

 

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาองค์กร  
โดยใช้ โปรแกรม Google Meet 

. 
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